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Samenvatting
Veel merken maken gebruik van beroemdheden in hun reclame-uitingen. Deze beroemdheden
strijden met hun imago om de gunst van de consument. Onderzoek naar de effecten van
celebrity endorsement in reclames richt zich vaak op beroemdheden met een positief imago.
Er wordt echter niet gekeken naar het effect van het gebruik van een negatief imago op
reacties ten aanzien van een reclame-uiting. Hierbij zou ook de mate van identificatie een rol
kunnen spelen (Green & Brock, 2000; Bush, Martin & Bush, 2004; De Graaf, Sanders,
Beentjes & Hoeken, 2007). Merken worden door consumenten namelijk ook gebruikt als
mogelijkheid van zelfexpressie, zelfrealisatie en identiteitsvorming. Ondanks de grote groei in
het gebruik van beroemdheden in de marketingcommunicatie is er nog weinig duidelijkheid
over de rol die identificatie hierbij speelt. Er is weinig bekend over welke invloed het gebruik
van een positief of negatief imago heeft op de attitude en aankoopintentie. Vandaar dat er in
mijn onderzoek naar een antwoord wordt gezocht op de vraag welke invloed het gebruik van
een goed of slecht imago van een beroemdheid in een printreclame heeft op de attitude ten
aanzien van de reclame en de koopintentie van het product/merk. Daarnaast wordt onderzocht
welke rol identificatie hierbij speelt en of vrouwen en mannen zich in dezelfde mate kunnen
identificeren met een mannelijke beroemdheid.
Er wordt verwacht dat een positief imago een positievere attitude ten aanzien van de
advertentie en een grotere koopintentie tot gevolg heeft dan het gebruik van een negatief
imago. Daarnaast wordt aangenomen dat de mate van identificatie als mediërende variabele
zal optreden, waarbij een hoge mate van identificatie met een beroemdheid leidt tot een groter
effect op de reacties ten aanzien van de advertentie. Tevens is het interessant te onderzoeken
of er een verschil bestaat in de mate waarin vrouwen en mannen zich kunnen identificeren
met een mannelijke beroemdheid. Hierbij zou de sekse van de beroemdheid van belang
kunnen zijn. Er wordt verwacht dat mannen zich eerder kunnen identificeren met een
mannelijke beroemdheid dan vrouwen. Hiervoor is onderstaand onderzoeksdesign gehanteerd
waarbij er alleen mannelijke beroemdheden worden ingezet.
Tabel S.1: Uiteindelijke verdeling van de proefpersonen over de condities

Vrouwelijke
respondenten

Negatief imago
Regilio Tuur

Positief imago
Marco Borsato

n = 32

n = 39

2

Mannelijke
respondenten

n = 28

n = 36

Totaal

n = 60

n = 75

Uit mijn onderzoek blijkt inderdaad dat het imago van de beroemdheid van invloed is op hoe
consumenten een advertentie beoordelen. Het gebruik van een beroemdheid met een positief
imago in de advertentie zorgt ervoor dat deze advertentie als positiever wordt ervaren dan
wanneer er een beroemdheid met een negatief imago wordt ingezet. Daarnaast is de
consument bij een positief imago ook eerder geneigd om het geadverteerde product/merk te
kopen dan bij het gebruik van een negatief imago. Verder komt in mijn onderzoek naar voren
dat de mate van identificatie hierbij inderdaad een rol speelt. Wanneer consumenten de
beroemdheid zien als positief zijn alle maten die gebruikt zijn om identificatie te meten
(ideale zelfbeeld, waargenomen gelijkheid en transportatie) groter dan bij het gebruik van een
negatief imago. Consumenten kunnen zich beter identificeren met een beroemdheid die een
positief imago heeft. Deze verschillende maten van identificatie kunnen echter niet gezien
worden als mediërende variabelen. Het effect loopt niet van imago via identificatie naar de
attitude ten aanzien van de advertentie en de koopintentie. Wel blijkt dat wanneer identificatie
groter is, de attitude ten aanzien van de advertentie met deze beroemdheid positiever is. Ook
is de intentie om het product/merk te kopen groter bij een hogere mate van identificatie. Als
laatste blijkt het geslacht in mijn onderzoek geen rol te spelen bij de verschillende variabelen
die de mate van identificatie meten. Mannen en vrouwen kunnen zich in dezelfde mate
identificeren met een mannelijke beroemdheid.
Wel is vervolgonderzoek nodig naar met name de mate van identificatie die op een andere
manier gemeten dient te worden. Om identificatie te meten zijn er namelijk drie verschillende
schalen gebruikt om zoveel mogelijk verschillende aspecten van dit concept te achterhalen.
Toch is het heel goed mogelijk dat er bepaalde aspecten niet zijn meegenomen. Daarnaast zou
de betrokkenheid met de beroemdheid een belangrijke variabele zijn, maar ook de
hoeveelheid kennis die de consument heeft van de beroemdheid. Verder is het van belang te
achterhalen of er andere resultaten aan het licht komen wanneer gebruik wordt gemaakt van
vrouwelijke beroemdheden in de advertenties. Wellicht verschillen mannen en vrouwen wel
in de mate van identificatie wanneer zij worden blootgesteld aan deze vrouwelijke
beroemdheden.
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1. Inleiding
Het gebruik van beroemdheden in de marketingcommunicatie, oftewel celebrity endorsement,
is gedurende de jaren steeds groter geworden. Deze beroemdheden strijden met hun imago om
de gunst van de consument. Een endorser is een individu die publieke erkenning geniet en
deze erkenning gebruikt ten behoeve van een consumentenproduct door hiermee in een
advertentie te verschijnen (Carroll, 2008). Deze groei begon met de komst van de bioscoop in
de jaren 20 waarbij de interesse in het persoonlijke leven van filmsterren belangrijker werd
(Balio, 1985, p. 266). Door de komst van de radio in de jaren 30 en televisie in de jaren 50,
werd deze interesse alleen maar groter (McDonough, 1995). In deze tijd was het echter nog
niet geheel gepast om beroemdheden in te zetten om een merk aan te prijzen waardoor niet
veel sterren dit wilden (Kaikati, 1987). Vanaf eind jaren 70 veranderde deze visie omdat
schaamte over het inzetten beroemdheden in reclame was verdwenen en er veel meer film- en
televisierollen waren bijgekomen (Thompson, 1978). De laatste decennia hebben
beroemdheden dan ook een steeds grotere invloed op consumenten door onder andere deze
veranderingen in het medialandschap. De komst van de wereldwijde entertainmentmedia heeft
echter de bloostelling aan beroemdheden aan een groot publiek vergroot, waardoor zij een
machtige status hebben gekregen (Fraser & Brown, 2002). Het vormgeven van het imago van
deze beroemdheden is dan ook, met name in de Verenigde Staten, een echte industrie
geworden met een groei in het aantal entertainmentverslaggevers en imagoconsulenten
(Gamson, 1992; Strate, 1994).
Het imago dat wordt opgeroepen kan namelijk de relatie tussen de beroemdheid en de reactie
ten aanzien van de uiting beïnvloeden (Alperstein, 1991). De gewilde reacties door
blootstelling aan de advertentie treden alleen op wanneer de consument het imago van deze
endorser ziet als gewenst (Choi & Rifon, 2007). In mijn studie wordt imago gedefinieerd als
de percepties die men heeft over een bepaalde beroemdheid die worden bepaald door
associaties in het geheugen (Keller, 1993). Het gaat om betekenissen die consumenten geven
wanneer zij een beroemdheid beoordelen op wie hij/zij representeert. Hierbij kijkt men naar
zowel persoonskenmerken als sociale klasse, geslacht, leeftijd en levensstijl en naar de rol die
wordt vervult in televisieprogramma’s, films, sport en andere carrièremogelijkheden
(McCracken, 1989). De gewilde reacties door blootstelling aan de advertentie treden alleen op
wanneer de consument het imago van de beroemdheid ziet als gewenst (Choi & Rifon, 2007).
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Hierbij zal de mate van identificatie een grote rol spelen (Green & Brock, 2000; Benson,
Fraser & Brown, 2002; De Graaf et al., 2007). Benson, Fraser en Brown, (2002) definiëren
identificatie als volgt: “we define identification as the process by which individuals
reconstruct their own attitudes, values, or behaviors in response to the images of people they
admire, real and imagined, both through personal and mediated relationships” (p. 189).
Identificatie is het proces van sociale invloed waardoor consumenten waardes en gedrag van
persoonlijkheden (in dit geval in de media) overnemen. Het gaat om het proces waarin
consumenten hun eigen attitudes, waardes en gedrag reconstrueren als reactie op personen die
zij bewonderen (Benson, Fraser & Brown, 2002). Slater en Rouner (2002) stellen dan ook:
“Identification represents an additional dimension of that experience, in which an individual
perceives another person as similar or at least as a person with whom they might have a social
relationship“ (p. 178). Tevens kunnen beroemdheden dienen als referentie en als rolmodellen
(Bush, Martin, & Bush, 2004) omdat zij onderscheidende kwaliteiten bezitten als het leveren
van buitengewone prestaties en het hebben van een bijzondere levensstijl. De mate van
identificatie met een beroemdheid kan een belangrijke rol spelen in de beoordeling van een
advertentie waarin deze beroemdheid wordt afgebeeld.

1.1 Aanleiding
Onderzoek naar de effecten van celebrity endorsement in reclames richt zich vaak op
beroemdheden met een positief imago, de zogenaamde good guy of good girl (Basil, 1996;
Byrne, Whitehead & Breen, 2003; Costanzo & Goodnight, 2006; Carroll, 2008). Echter wordt
niet gekeken naar het effect van het gebruik van een negatief imago op reacties ten aanzien
van een reclame-uiting. Deze beroemdheden zouden een beeld van het nemen van risico’s,
gevaar en onbedachtzaamheid kunnen uitlokken waardoor bepaalde consumenten worden
aangetrokken maar anderen juist worden afstoten. Hierbij speelt de mate van identificatie een
rol (Green & Brock, 2000; Bush, Martin & Bush, 2004; De Graaf et al., 2007). Veel merken
maken gebruik van beroemdheden in hun reclame-uitingen. Deze merken worden door
consumenten ook gebruikt als mogelijkheid van zelfexpressie, zelfrealisatie en
identiteitsvorming. Consumenten vinden merken en producten vooral relevant voor het
vormen van een identiteit wanneer deze hedonistisch zijn, waarbij gevoelens van plezier,
genot en welbehagen worden uitgelokt (Carroll, 2008).

Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de mate van identificatie van consumenten met het
imago van gebruikte beroemdheden in reclames (Bush, Martin, & Bush, 2004). In deze studie
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wordt dan ook de congruentie tussen het imago van de beroemdheid en de identiteit van de
consument met een hedonistisch product/merk meegenomen. Er wordt verwacht dat de mate
van identificatie als mediërende variabele zal optreden waarbij een hoge mate van
identificatie met een beroemdheid zal leiden tot een groter effect op de reacties ten aanzien
van de advertentie. Daarnaast is het interessant te onderzoeken of er een verschil bestaat in de
mate waarin vrouwen en mannen zich kunnen identificeren met, in mijn onderzoek, een
mannelijke beroemdheid. Hierbij zou de sekse van de beroemdheid van belang kunnen zijn.
Er wordt verwacht dat mannen zich eerder kunnen identificeren met een mannelijke
beroemdheid dan vrouwen.
1.2 Onderzoeksvragen
Ondanks de grote groei in het gebruik van beroemdheden in de marketingcommunicatie is er
nog weinig duidelijkheid over de rol die identificatie hierbij speelt. Er is weinig bekend over
welke invloed het gebruik van een positief of negatief imago heeft op de attitude en
aankoopintentie. Vandaar dat dit onderzoek de volgende hoofdvraag wil beantwoorden:

Wat is de invloed van het gebruik van een goed of slecht imago van een beroemdheid in een
printreclame van een hedonistisch product op de attitude ten aanzien van de reclame en de
koopintentie van het product/merk in de reclame?

Er wordt in mijn onderzoek gekeken naar effecten op de attitude en de gedragsintentie.
Hierbij laat deze studie zich inspireren door Ajzen en Fishbein (2000), die een zeer bruikbare
definitie geven van attitude: “attitude is best considered to be a person’s degree of
favorableness or unfavorableness with respect to a psychological object (p. 2). We propose to
use the term “attitude” to refer to the evaluation of an object, concept, or behaviour along a
dimension of favor or disfavor, good or bad, like or dislike” (p. 3). Het attitude object in mijn
studie is de printadvertentie waarin een beroemdheid een bepaald merk aanprijst. Attitude is
een grote voorspeller van de gedragsintentie. Volgens het model van gepland gedrag (Ajzen
2002, p. 665) zijn intenties de directe antecedenten van gedrag die worden bepaald door de
attitude van het individu ten aanzien van het gedrag. In dit onderzoek wordt gedragsintentie
gezien als de mate waarin iemand bereid is om het attitude object te kopen. Het gaat hierbij
dus om de koopintentie van het product die wordt aan geprijsd door de beroemdheid.
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Daarnaast wordt er naar een antwoord gezocht op de volgende deelvragen:
1.Welke rol speelt de mate van identificatie van de consument met de beroemdheid hierbij?
2.Wat voor invloed heeft het imago van de beroemdheid op de attitude en koopintentie
3. In hoeverre kunnen vrouwen en mannen zich identificeren met een mannelijke
beroemdheid?
Tevens wordt uitgelegd wat identificatie is en om welke redenen consumenten zich met
beroemdheden identificeren.

1.3 Relevantie
1.3.1. Maatschappelijke relevantie
De modemarkt is erg competitief en het gebruik van een effectieve manier van adverteren is
noodzakelijk. Hierbij is het van belang om onderscheidende cues te gebruiken in de vorm van
symbolen om zo een onderscheidende merkidentiteit te creëren (Auty & Elliot, 1998).
Hiervoor zou onder andere het inzetten van een beroemdheid een geschikt symbool en
daarmee strategie zijn om een merk aan te prijzen. Consumenten gebruiken merken om hun
eigen identiteit vorm te geven en te uiten. Daarom is het van belang te weten in welke mate
identificatie met de beroemdheid een rol speelt. Zo zouden strategen en reclamemakers beter
kunnen inspelen op wat als een effectieve printreclame met gebruik van een beroemdheid kan
worden gezien en kan men de verkoop vergoten door mate van identificatie. Duidelijk wordt
of en hoe merken moeten inspelen op de congruentie tussen imago van de beroemdheid en de
identiteit van de consument. Daarnaast is het van belang te weten of mannen zich beter
kunnen identificeren met een mannelijke beroemdheid dan vrouwen met een mannelijke
beroemdheid. Reclamemakers kunnen met deze kennis effectiever een beroemdheid inzetten
passend bij de doelgroep van het product of merk.

1.3.2. Wetenschappelijke relevantie
Aangezien er nog weinig onderzoek is gedaan naar de rol van identificatie bij celebrity
endorsors, is hierover nog weinig bekend. Tevens is er geen onderzoek verricht naar
beroemdheden met een slecht imago. Mijn studie probeert dan ook inzicht te geven in dit
fenomeen door het doen van empirisch onderzoek. Hierbij zal ook kennis worden verkregen
in het gebruik van verschillende imago’s.
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1.4 Methode
Door het doen van een literatuuronderzoek (Green & Brock, 2000; Benson, Fraser & Brown,
2002; Choi & Rifon, 2007; Carroll, 2008; De Graaf et al., 2007) wordt inzicht verkregen in de
concepten imago van en identificatie met beroemdheden en de effecten hiervan op de attitude
en koopintentie. Hieruit komen een aantal hypotheses voort (zie hoofdstuk 3, methode). Om
de onderzoekvragen te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van een kwantitatieve
onderzoeksmethode. Hierbij wordt een vragenlijst voorgelegd aan een groep respondenten
met items die de mate van identificatie, attitude en de koopintentie meten. Zij worden hierbij
van te voren blootgesteld aan een advertentie van een onbekend kledingmerk waarbij gebruik
wordt gemaakt van een beroemdheid met een positief of juist negatief imago. Hierbij wordt
een verdeling gemaakt in vier groepen met ieder dertig respondenten. Een groep met mannen
die worden blootgesteld aan een advertentie met een beroemdheid met een positief imago.
Een groep mannen die een advertentie te zien krijgen met een beroemdheid met een negatief
imago. Een derde groep bestaande uit vrouwen die worden blootgesteld aan een advertentie
met een beroemdheid met een positief imago. En als laatste een groep met alleen vrouwen die
een beroemdheid met een negatief imago te zien krijgen. Er wordt gebruik gemaakt van deze
methode om te achterhalen of de respondenten zich in meer of mindere mate kunnen
identificeren met de beroemdheden in de advertentie. Verder wordt zo nagegaan of er een
verband bestaat tussen het imago van de beroemdheid en de attitude ten aanzien van de
advertentie en de koopintentie.

1.5 Opbouw
In hoofdstuk 2 worden resultaten uit eerder onderzoek besproken waarna duidelijk wordt wat
nog verder onderzocht dient te worden. Daarnaast worden theorieën over het gebruik van
beroemdheden in reclames en identificatie besproken die het onderzoek ondersteunen en
belangrijk zijn voor het beantwoorden van de probleemstelling. Vervolgens wordt in
hoofdstuk 3, de methode, toegelicht hoe het onderzoek wordt vormgegeven en uitgevoerd. In
hoofdstuk 4 worden vervolgens doormiddel van analyses de resultaten die uit het onderzoek
komen behandeld. Als laatste wordt in hoofdstuk 5 uit deze resultaten een aantal conclusies
getrokken en worden deze bediscussieerd.
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2. Het imago van beroemdheden en de mate van identificatie: eerder
onderzoek en verschillende theorieën.
In dit hoofdstuk komen een aantal kernbegrippen uit de onderzoeksvraag aan bod. Namelijk
het imago van beroemdheden, identificatie met beroemdheden en hoe deze in relatie met
elkaar staan. Gebaseerd op eerder onderzoek wordt beschreven hoe het imago van en
identificatie met beroemdheden van invloed kan zijn op de attitude en de koopintentie.
Daarnaast wordt uitgelegd op welke cues consumenten letten wanneer zij worden blootgesteld
aan een beroemdheid. Er worden verder een aantal theorieën beschreven die een verklaring
kunnen geven voor de eerder gevonden resultaten namelijk, het conept ‘the self’, social
influence theory en de image congruence hypothesis. Vervolgens worden uit eerdere
resultaten en deze theorieën een aantal hypotheses afgeleid.
2.1 Endorsers en hun imago
Steeds meer merken maken gebruik van een beroemdheid in hun reclame-uitingen. Het gaat
hier om een individu, een endorser, die publieke erkenning geniet en deze erkenning gebruikt
ten behoeve van een consumentenproduct door hiermee in een advertentie te verschijnen
(Carroll, 2008). Endorsement kan gezien worden als een vorm van co-branding waarbij twee
of meer merken met elkaar worden gekoppeld. De essentie van co-branding is dan ook dat er
een publieke relatie zal ontstaan tussen de onafhankelijke merken. Deze relatie gaat verder
dan alleen een transactie waarbij geld wordt ingewisseld voor het imago van de beroemdheid
(Motion et al., 2003). Er ontstaat een wederzijds voordeel door een continue uitwisseling van
het imago en een gewenste betekenis van zowel de beroemdheid als het merk (Keller, 1998).
Of het inzetten van een beroemdheid een effectieve manier is om producten aan te prijzen
hangt af van het imago van deze beroemdheid. Het imago van de beroemdheid kan namelijk
de relatie tussen de endorser en de reacties ten aanzien van de uiting beïnvloeden (Alperstein,
1991). Imago wordt in mijn studie gedefinieerd als de percepties die men heeft over een
bepaalde beroemdheid die worden bepaald door associaties in het geheugen (Keller, 1993).
De voorwaarde voor het aangaan van een co-branding partnerschap is dat beide merken een
bepaald imago ontwikkelen in het hoofd van de consument (Keller, 1998). Beroemdheden
voldoen aan deze voorwaarde aangezien zij opvallen en een imago van zichzelf opbouwen.
Het imago wordt namelijk gevormd door de kennis die men heeft over de beroemdheid
(Keller, 1998). Consumenten geven betekenissen aan de beroemdheid wanneer zij hem/haar
beoordelen op wie hij/zij representeert. Hierbij kijkt men naar zowel persoonskenmerken als
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sociale klasse, geslacht, leeftijd en levensstijl en naar de rol die wordt vervult in
televisieprogramma’s, films, sport en andere carrièremogelijkheden (McCracken, 1989).
Het gebruik van beroemdheden trekt de aandacht naar de advertentie waarin zij verschijnen.
Dit effect is groter dan wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van het imago van een
beroemdheid (Sternthal, Phillips & Dholakia, 1978). Op deze manier vallen advertenties met
een beroemdheid op in de grote berg van andere advertenties (Erdogan, Baker & Tagg, 2001)
en brengen deze beroemdheden een onderscheidend imago over waardoor ook het imago van
het merk wordt gecreëerd (Debevec & Iyer, 1988; Erdogan, 1999). Deze gewilde reacties
door blootstelling aan de advertentie treden alleen op wanneer de consument het imago van
de beroemdheid ziet als gewenst (Choi & Rifon, 2007). Dit imago kan zowel positief als
negatief zijn. Beroemdheden met zowel goede als slechte karaktereigenschappen en gedrag
hebben een enorme sociale invloed. Deze invloed kan worden gezien als een poging van een
individu om de attitude of het gedrag van een ander te veranderen. Ondanks dat er veel
beroemdheden zijn die sociale waarden en gedrag profileren, zijn er ook beroemdheden die
juist verderfelijk gedrag naar buiten brengen. En zelfs deze slechte imago’s kunnen worden
bewonderd door anderen waarbij het bijbehorende gedrag wordt nagedaan (Fraser & Brown,
2009). Hier is echter nog maar erg weinig onderzoek naar gedaan. Om deze reden gaat deze
studie in op het verschil tussen het gebruik van een goed/positief imago en een slecht/negatief
imago van een beroemdheid. Wanneer consumenten een imago van een beroemdheid als
wenselijk zien, zijn zij geneigd ook zo te willen zijn waardoor zij het product dat wordt
aangeprezen door deze beroemdheid eerder kopen (McCracken, 1989). Uit bovenstaande
uitleg kunnen dan ook de eerste twee hypotheses worden afgeleid.

H1a: Naarmate consumenten het imago van de beroemdheid in een advertentie zien als
positiever, wordt deze advertentie positiever beoordeeld.
H1b: Naarmate consumenten het imago van de beroemdheid in een advertentie zien als
positiever, zal de koopintentie groter zijn.

Hierbij zou met name de mate van identificatie van belang kunnen zijn. Vandaag de dag zijn
consumenten constant bezig om symbolische waarden van producten over te dragen op hun
leven en zo hun eigen ik te creëren. Het in bezit hebben en consumeren van bepaalde
producten reflecteert vaak hun individualiteit en helpt hen om hun identiteit vorm te geven
(Belk, 1988). Hieronder wordt dan ook verder ingegaan op het concept identificatie.
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2.2 Identificatie
Merken zijn meer dan alleen een uiting van kwaliteit, vertrouwen en betrouwbaarheid,
aangezien zij consumenten ook de mogelijkheid geven van zelfexpressie, zelfrealisatie en
identiteitsvorming (Carroll, 2008). Benson, Fraser en Brown, (2002) definiëren identificatie
als volgt: “We define identification as the process by which individuals reconstruct their own
attitudes, values, or behaviors in response to the images of people they admire, real and
imagined, both through personal and mediated relationships” (p. 189). Het gaat om de
overtuiging van een individu dat hij of zij dezelfde interesses deelt als een ander persoon
(Burke, 1969). Identificatie is het proces van sociale invloed waardoor consumenten waarden
en gedrag van persoonlijkheden in de media overnemen. Het is het proces waarin
consumenten hun eigen attitudes, waarden en gedrag reconstrueren als reactie op personen die
zij bewonderen (Benson, Fraser & Brown, 2002). Kelman (1958) ziet identificatie als een
proces van overtuiging. Hij maakt hierin onderscheid in verschillende processen van sociale
invloed waarbij iemand het gedrag van een ander overneemt door de waargenomen of echte
relatie met die persoon. Identificatie wordt ten eerste onderverdeeld in classical identification.
Dit is een poging om net zo te zijn of daadwerkelijk zo te zijn als de andere persoon. Hierbij
wordt de identiteit van de ander overgenomen (Kelman, 1961, p. 63). Bij reciprocal role
identification reageert iemand als reactie op de verwachtingen, gevoelens of behoeftes van
een ander (Kelman, 1961, p. 64). Dit is een vorm van compliance of volgzaamheid.
Identificatie verschilt van volgzaamheid doordat bij het identificatieproces het individu echt
gelooft in de waarden, overtuigingen en gedrag wat wordt overgenomen. Bij compliance
worden de gewenste waarden, overtuigingen en gedrag alleen vertoond om de andere persoon
of groep tevreden te stellen (Kelman, 1958). Ook wordt identificatie onderscheiden van
imitatie. Imitatie bevat namelijk alleen een externe en een gedragscomponent terwijl
identificatie ook een interne component bevat. Bij identificatie gaat het om de voorstelling
iemand anders te zijn en zich te gedragen als iemand anders. Wollheim (1974) maakt een
vergelijking met een narratief en zegt: “In effect what we do when we identify with another is
that we write a part for ourselves, based upon the other, in the hope that, when we act it to
ourselves, we shall be carried away by the performance“ (p. 191).

Een belangrijke theorie waarbij eenzelfde vergelijking gemaakt kan worden en die een rol
speelt bij het identificatieproces is het concept ‘the self’. Dit concept bestaat onder andere uit
de visie van de persoonlijke identiteit oftewel de core self (Giddens, 1991; Thomson, 1997).
Hierin wordt ‘the self’ gezien als een veelzijdig en gelaagd sociaal en psychologisch wezen,
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die constant diep op zichzelf reflecteert. De identiteit is in deze visie gevestigd in een
persoonlijk narratief, een verhaal dat door consumenten in hun gedachten wordt
geconstrueerd over wie zij zijn en hoe zij zouden willen worden (McAdams, 1996; Murray,
2002). In dit narratief laten consumenten hun identiteit zien in de vorm van een performance
met het leven als podium. Hierbij kunnen de producten die zij gebruiken/kopen worden
gezien als de rekwisieten in dit gepersonaliseerde verhaal (Ahuvia, Iacobucci & Thompson,
2005). Zo zou de verbinding die men voelt met een personage in een verhaal, oftewel
identificatie een rol kunnen spelen bij de vorming van de attitude (Green & Brock, 2002; De
Graaf et al., 2007). Green en Brock (2002) gebruiken tevens een schaal, de transportation
scale om de mate waarin men zich kan verliezen in een verhaal te kunnen meten. Volgens
Slater en Rouner (2002): “ Identification with characters, in the sense of experienced
similarity to those characters, or even parasocial relationship with those characters, is
dependent upon absorption in the narrative. On the other hand, a narrative can be absorbing in
the absence of perceived similarity with characters, or even in the absence of a feeling of
friendship for those characters” (p. 178). Het feit dat mensen worden meegezogen of
ondergedompeld in een narratieve wereld, kan worden gerelateerd aan de mate waarin mensen
zich ook kunnen verliezen in het verhaal rondom beroemdheden. Identificatie blijkt een
ingewikkeld concept te zijn en is nog onvoldoende onderzocht, zeker in relatie met
beroemdheden. Vandaar dat deze studie de relatie tussen het imago van beroemdheden en de
mate van identificatie zal onderzoeken. Onderstaande paragraaf gaat daarom verder in op de
mate van identificatie met beroemdheden.

2.3 Identificatie met beroemdheden
Mijn studie zoekt naar een antwoord op de vraag wat de invloed is van het imago van een
beroemdheid op de attitude ten aanzien van de advertentie waarin deze beroemdheid wordt
getoond. Een belangrijke variabele die hierbij een rol speelt, is de mate waarin de consument
zich kan identificeren met het imago van deze beroemdheid. De massamedia leveren een zeer
grote range aan aantrekkelijke mediakarakters waarmee consumenten zich willen
identificeren. Volgens Von Feilitzen en Linne (1975), is identificatie dan ook het verlangen
van een individu om te zijn als een mediakarakter. Mensen proberen te lijken op en zich te
gedragen als televisie- en filmsterren door zichzelf net zo te kleden en manieren van deze
beroemdheden over te nemen (McGwire, 1974; Hoffner & Cantor, 1991). Wishful
identification is een begrip dat het proces kan beschrijven waarin een individu verlangt naar
en probeert te zijn als een ander (Hoffer, 1996) en kan worden gezien als de belangrijkste
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vorm van betrokkenheid bij beroemdheden (Adams-Price & Greene, 1990). Identificatie met
beroemdheden zal alleen via relaties met de media plaatsvinden aangezien consumenten geen
persoonlijke relatie hebben met de beroemdheid of deze in het dagelijks leven zien (Benson,
Fraser & Brown, 2002). Deze invloed kan ook worden toegewezen aan de gedachte dat
beroemdheden dienen als referenties en rolmodellen (Bush, Martin, & Bush, 2002) omdat zij
onderscheidende kwaliteiten bezitten als het leveren van buitengewone prestaties en het
hebben van een bijzondere levensstijl. Eigenschappen die de gewone consument ook graag
zou willen bezitten (Choi & Rifon, 2007). Identificatie vindt dus plaats wanneer iemand
bereid is om zich te laten beïnvloeden door een ander en kan worden gezien als een langdurig
fenomeen (Hoffner & Buchanan, 2005).

Tabel 2.1: verschil tussen helden, beroemdheden en rolmodellen (Benson, Fraser & Brown, 2002).

Dit fenomeen kan verklaard worden door de social influence theory. Identificatie treedt op
wanneer individuen zich conformeren aan de attitude of gedrag dat wordt uitgelokt door de
beroemdheid, omdat zij voldoening halen uit de overtuiging dat zij op sommige aspecten
hetzelfde zijn (Kelman, 2006). Het uitvoeren van modelgedrag hangt af van de mate van
identificatie met de modelpersoon. Wanneer mensen zichzelf als hetzelfde zien als deze
persoon, neemt men het gedrag dat deze persoon vertoont eerder over. Deze mate van
gelijkheid kan worden beïnvloed door het geslacht, etniciteit, leeftijd of mate van
aantrekkelijkheid van de modelpersoon. Mensen hebben de neiging zichzelf te identificeren
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met diegene die aansluiten bij hoe zij zichzelf zien of zouden willen zien (Bandura, 1986).
Consumenten worden gemotiveerd door hun zelfvertrouwen en handelen op dusdanige wijze
dat hun ideale zelfbeeld wordt vormgegeven en versterkt (Sirgy, 1982). Eenzelfde proces zou
plaats kunnen vinden bij beroemdheden die worden gezien als een rolmodel. Een persoon die
zich identificeert met een beroemdheid zal het gedrag van deze beroemdheid eerder
overnemen. Consumenten worden door beroemdheden aangetrokken die bepaalde waarden
bezitten die hun ideaalbeeld presenteren (Sirgy, 1982). Deze theorie van Bandura (1986) kan
dan ook worden gezien als een voorstel om aan te nemen dat het gedrag van mensen wordt
gemedieerd door de mate van identificatie met de endorser. Uit bovenstaande uitleg van de
social influence theory kunnen de volgende twee hypotheses worden opgesteld.
H2a: Naarmate de consument zich meer aangetrokken voelt door beroemdheden die hun
ideale zelfbeeld presenteren, des te positiever de advertentie wordt ontvangen.
H2b: Naarmate de consument zich meer aangetrokken voelt door beroemdheden die hun
ideale zelfbeeld presenteren, hoe groter de koopintentie.
Een andere theorie die uitgaat van de gelijkheid tussen het individu en de beroemdheid is de
image congruence hypothesis. Volgens deze theorie kopen we producten en merken die gelijk
aan ons zijn. Merken kunnen worden ingezet voor de versterking van je eigen ik. Hierbij
vormen consumenten een bepaalde perceptie van deze merken en vergelijken deze perceptie
vervolgens met hun eigen waardensysteem. Er worden merken gekozen die het dichts bij hen
staan. Het eigen ik kan worden gezien als een multidimensionaal concept (actual self,
subjective self, ideal self and social self) waardoor iemand zichzelf anders kan zien dan dat hij
of zij zich daadwerkelijk voordoet (Carroll, 2008). Om deze reden kunnen consumenten
merken inzetten om zichzelf te uiten naar wie ze zijn maar ook zoals ze graag gezien willen
worden. Consumenten transporteren symbolische waarden van producten en merken naar hun
eigen leven om zo hun eigen ik te construeren. Het bezitten of consumeren van bepaalde
producten reflecteert wie zij zijn als individu en versterken daarmee hun identiteit (Belk,
1988). Als een consument zich identificeert met de beroemdheid in de reclame, wordt het
product eerder gekocht zodat de overgenomen eigenschappen ook in hun leven een rol gaan
spelen (McCracken, 1989). Het gaat hier om de mate van waargenomen gelijkheid in
denkwijze en het gedrag (McCroskey, Richmond & Daly, 1975). Uit de image congruence
hypothesis kan worden opgemaakt dat men gedrag van beroemdheden overneemt als men zich
met deze beroemdheid kan identificeren. Hieruit kunnen dan ook de volgende hypotheses
worden afgeleid.
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H3a: Naarmate de consument zich meer kan identificeren met de beroemdheid in de
advertentie, wordt de advertentie positiever ontvangen.
H3b: Naarmate de consument zich meer kan identificeren met de beroemdheid in de
advertentie, hoe groter de koopintentie.
2.4 Beroemdheden als cues in advertenties.
Beroemdheden worden door individuen op vrijwel dezelfde manier geëvalueerd als de
personen in hun sociale omgeving (Reeves & Nass, 1996; Rubin & Rubin, 2001). Ondanks
dat beroemdheden een aantal karakteristieken gemeen hebben, als status, erkenning en
populariteit, heeft een beroemdheid in de media juist een uniek imago. Het proces van
endorsment bestaat dan ook uit een aantal verschillende rollen en types die de beroemdheid
kan vervullen (McCracken, 1989). Beroemdheden in advertenties kunnen dienen als cues die
verschillende eigenschappen met zich meedragen. Zo kan de beroemdheid gezien worden als
een expert van het product, een woordvoerder die wordt geassocieerd met het product en een
typische gebruiker is of als een inspirerend persoon zonder kennis van of relatie met het
product. Daarnaast kan ook de manier verschillen waarop de endorser het product aanprijst.
Zo kan dit expliciet (‘Ik prijs dit product aan’), impliciet (‘Ik gebruik dit product’), imperatief
(‘Jij zou dit product moeten gebruiken’) en als co-presentatie (samen verschijnen met het
product) (Seno & Lukas, 2007). Beroemdheden blijken een grote invloed te hebben op het
gedrag van mensen. Hierbij spelen een aantal factoren een rol. Ten eerste kan hoe de endorser
precies wordt neergezet de bronbetrouwbaarheid beïnvloeden. Deze betrouwbaarheid is een
zeer belangrijke factor die bepaald hoeveel invloed een beroemdheid heeft (Ohanian, 1991;
Lafferty & Goldsmith, 1999; Lafferty, Goldsmith & Newell, 2002). Betrouwbaarheid
refereert naar de algemene geloofwaardigheid van de endorser en wordt bepaald door alle
correspondentie rondom de beroemdheid. Expertise refereert naar de productkennis van de
endorser en hiermee naar de validiteit van de claims die worden gedaan over het product
(Silvera & Austad, 2004). Daarnaast zijn er cues die gaan over in welke mate de beroemdheid
geliefd is of leuk wordt gevonden. Hierbij gaat het vaak ook om de fysieke aantrekkelijkheid
die tevens gezien kan worden als een algemene positieve attitude ten aanzien van de
beroemdheid. Deze positieve attitudes kunnen voortkomen uit bewondering voor en in welke
mate men zich als hetzelfde ziet als de beroemdheid (McGuire, 1985). Deze aantrekkelijkheid
gaat dus niet alleen om het uiterlijk van de beroemdheid, maar ook om het succes die
beroemdheden hebben gedurende hun carrière. Zo zouden advertenties meer gewaardeerd
worden als er een beroemdheid wordt gebruikt (Friedman, Termini & Washington, 1977;

17

Friedman & Friedman, 1979). Dit effect is groter naarmate er een aantrekkelijke beroemdheid
in de advertentie te zien is (Kahle & Homer, 1985).
Of deze cues worden opgevangen en van invloed kunnen zijn op de evaluatie van de
beroemdheid hangt ook af van de ontvanger van de boodschap in dit geval de consument.
Hierbij zou vooral het geslacht een rol kunnen spelen. Geslacht is een goede voorspeller voor
de mate van identificatie (Basil, 1996). Ook hierbij is de mate van waargenomen gelijkheid
een belangrijke factor. Zo zouden individuen zich meer kunnen identificeren met iemand van
hetzelfde geslacht (Reeves & Miller, 1978; Harwood, 1999; Appiah, 2001). Mannen zouden
een hogere mate van identificatie hebben met een mannelijke beroemdheid die zij zien als
succesvol, intelligent en gewelddadig. Vrouwen daarentegen kunnen zich beter identificeren
met een vrouwelijke beroemdheid die zij zien als succesvol, intelligent, aantrekkelijk en
bewonderingswaardig (Hoffner & Buchanan, 2005). Identificatie treed eerder op bij
beroemdheden van hetzelfde geslacht. Sommige studies met kinderen tonen echter aan dat dit
patroon sterker is bij jongens dan bij meisjes (Miller & Reeves, 1976; Hoffner, 1996). Een
verklaring voor dit effect kan worden gezocht in het feit dat het voor meisjes en vrouwen
sociaal acceptabeler is om zich hetzelfde te gedragen als het andere geslacht (Deaux &
Lafrance, 1998). De overeenstemming in geslacht tussen de consument en de beroemdheid
versterkt ook het verlangen om op andere kenmerken meer op de beroemdheid te willen
lijken. Zo wordt de attitude, het uiterlijk en het gedrag van de beroemdheid eerder
overgenomen (Hoffner & Buchanan, 2005). Hieruit blijkt dat geslacht bij de mate van
identificatie een belangrijke factor kan zijn. Vandaar dat de volgende hypothese wordt
opgesteld.
H4: Consumenten kunnen zich beter identificeren met een beroemdheid van hetzelfde
geslacht. Mannen kunnen zich beter identificeren met een mannelijke beroemdheid dan
vrouwen.

Aan de hand van dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat het imago van de beroemdheid een
belangrijke factor is bij het uitlokken van gewilde reacties door blootstelling aan de
advertentie. Consumenten geven namelijk betekenissen aan de beroemdheid wanneer zij hem
of haar beoordelen op wie hij of zij is. Deze betekenissen willen zij vervolgens ook inzetten
voor het versterken van hun eigen ik (McCracken, 1989). Identificatie zal een belangrijke rol
spelen in de beoordeling van de advertentie met een beroemdheid en de koopintentie. Volgens

18

het concept ‘the self’ is de identiteit gevestigd in een persoonlijk verhaal dat consumenten in
hun gedachten construeren over wie zij zijn en hoe zij zouden willen worden (McAdams,
1996; Murray, 2002). De producten die consumenten gebruiken en kopen kunnen worden
gezien als de rekwisieten in hun eigen verhaal (Ahuvia, Iacobucci & Thompson, 2005). De
image congruence hypothesis zegt dan ook dat consumenten producten en merken kopen die
gelijk aan hen zijn. Als een consument zich identificeert met een bepaalde beroemdheid in een
reclame, wordt het product eerder gekocht (Carroll, 2008). Het bezitten of consumeren van
bepaalde producten reflecteert wie zij zijn als individu en versterken daarmee hun identiteit
(Belk, 1988). Ook volgens de social influence theory zal, wanneer de beroemdheid in de
advertentie wordt gezien als hetzelfde als de consument, het gedrag dat de beroemdheid
vertoont eerder worden overgenomen (Bandura, 1986).

Naar aanleiding van eerder onderzoek en verschillende theorieën zijn alle bovenstaande
hypotheses opgesteld. Deze hypotheses voorspellen de invloed van het imago van een
beroemdheid en de mate van identificatie op de attitude ten aanzien van de advertentie en de
koopintentie. In volgend hoofdstuk wordt dan ook de onderzoeksmethode besproken waarmee
er naar een antwoord wordt gezocht op deze hypotheses.
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3. Methode
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode voor het experiment besproken. Eerst wordt
ingegaan op de manier waarop dit onderzoek wordt vormgegeven. Vervolgens worden de
resultaten van het vooronderzoek behandeld en daarna het stimulusmateriaal. Verder wordt
ingegaan op de wijze van dataverzameling. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de
operationalisatie van de verschillende variabelen.

3.1 Onderzoekmethode en design
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden werd er gebruik gemaakt van een experiment
waarbij het type imago werd gemanipuleerd. Hierbij kregen de proefpersonen een vragenlijst
voorgelegd met items die de mate van identificatie, attitude en de koopintentie bepaalden. Er
werd een tweedeling gemaakt in een groep die vragen beantwoordde met betrekking tot de
beroemdheid met een negatief imago en een groep die vragen beantwoordde over de
beroemdheid met een positief imago. Allereerst werden er items gebruikt om hun attitude ten
aanzien van de beroemdheid te bepalen. Vervolgens werden er items gebruikt om de mate van
identificatie en attitude ten aanzien van de advertentie en hun koopintentie te bepalen. Alle
items zijn geformuleerd in de vorm van stellingen die gemeten zijn op een 7-punts
Likertschaal (zie § 3.6). Er werd gebruik gemaakt van deze methode om te achterhalen of de
proefpersonen zich in meer of mindere mate kunnen identificeren met de beroemdheden in de
advertentie. Verder werd er zo achterhaald of er een verband bestaat tussen het imago van de
beroemdheid en de attitude ten aanzien van de advertentie en de koopintentie.
De proefpersonen werden blootgesteld aan een advertentie van een onbekend jeansmerk
waarbij gebruik werd gemaakt van een beroemdheid met een positief of juist negatief imago.
Hierbij werd een verdeling gemaakt in vier groepen met ieder dertig respondenten. Een groep
mannen die werd blootgesteld aan een advertentie met een beroemdheid met een positief
imago. Een groep mannen die een advertentie te zien kreeg met een beroemdheid met een
negatief imago. Een derde groep bestond uit vrouwen die werden blootgesteld aan een
advertentie met een beroemdheid met een positief imago. Als laatste een groep met alleen
vrouwen die een beroemdheid met een negatief imago te zien kregen.
Door de beperkte tijd en onderzoeksmogelijkheden was het voor dit onderzoek niet mogelijk
om ook de reacties te meten op vrouwelijke beroemdheden met een positief en negatief
imago. Door gebruik te maken van mannelijke beroemdheden kan er toch wat worden gezegd
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over of sekse van invloed is op de mate van identificatie. Mannen zouden namelijk anders
kunnen reageren op een mannelijke beroemdheid dan vrouwen.
Tabel 3.1: gewenste verdeling van de proefpersonen over de condities
Negatief imago
mannelijke
beroemdheid

Positief imago
mannelijke
beroemdheid

Vrouwelijke
respondenten

n = 30

n = 30

Mannelijke
respondenten

n = 30

n = 30

3.2 Pre-tets
Vooraf aan het onderzoek werd allereerst een mini-pilot studie gedaan (n = 10) om te
achterhalen welke beroemdheden bij mensen opkwamen als ze dachten aan een positief en
aan een negatief imago. De meest voorkomende beroemdheden werden vervolgens gebruikt
in de pre-test (n = 25). Deze was nodig om te achterhalen of de beroemdheden die gebruikt
worden in deze studie volgens de proefpersonen daadwerkelijk een positief en negatief imago
hebben. Van deze proefpersonen was de gemiddelde leeftijd 36 jaar en waren er 11 man en 14
vrouw. Hierbij kregen zij een zestal mannelijke beroemdheden voorgelegd waarna zij op een
6-punts Likertschaal aangaven wat hun attitude ten aanzien van deze beroemdheden was.
Voor een positief imago waren dit Ali B, Guus Meeuwis en Marco Borsato. En voor een
negatief imago Regilio Tuur, Gordon en Karl Noten. De items zijn gebaseerd op de attitude
schaal die ontwikkeld is door Ajzen en Fishbein (2010). Er zijn in totaal zeven verschillende
items gekozen die de beroemdheid kunnen definiëren. Deze items bleken na een kleine pretest (n = 5) het meest duidelijk te zijn voor de proefpersonen en verschillen daarnaast genoeg
van elkaar. Er werden items gebruikt als: ‘ik vind deze beroemdheid…” “…erg onplezierig
tot erg plezierig, “…erg vermakelijk tot erg onvermakelijk.”, “…erg leuk tot erg irritant.” (zie
bijlage 1, de vragenlijst, voor de andere items). Er is gekozen voor een 6-puntsschaal omdat
men zo gedwongen wordt een keuze te maken voor meer negatief of meer positief. Er is dan
namelijk geen midden score die als neutraal gezien kan worden. De score 1 tot en met 3
beschouw ik als een negatief imago en de score 4 tot en met 6 als een positief imago. De
beroemdheid met gemiddeld de laagste score en die met gemiddeld de hoogste score werden
in het onderzoek betrokken en gebruikt in de twee advertenties. Voor een positief imago was
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dit Marco Borsato met een gemiddelde score van 4,68 (M = 4,68; SD = 0,66). Regilio Tuur
werd door de respondenten als meest negatief gezien met een gemiddelde score van 2,12 (M =
2,12; SD = 0,93). Hiervoor werd allereerst een factoranalyse uitgevoerd met alle attitude
items. Niet alle items werden vervolgens in de nieuwe variabele opgenomen omdat deze een
te kleine factorlading hadden. De attitude ten aanzien van Marco Borsato werd gevormd door
vijf items die samen een betrouwbare schaal vormden (α = 0,89). De attitude ten aanzien van
Regilio Tuur werd gevormd door zeven attitude items die samen een betrouwbare schaal
vormden (α = 0,92).

3.3 Proefpersonen
De proefpersonen voor het online experiment zijn geworven via mijn eigen netwerk, via
hogescholen en universiteiten, waardoor de kans dat iemand in de steekproef terecht kon
komen afhing van de contacten van de onderzoeker (Boeije, ’t Hart & Hox, 2009). Gedurende
de maand november 2011 zijn er in totaal 135 proefpersonen geworven die de digitale
vragenlijst volledig hebben ingevuld. De proefpersonen in de pre-test hebben niet
deelgenomen aan het uiteindelijke onderzoek. Meewerken aan het onderzoek was geheel
vrijwillig.

3.4 Stimuli
Het materiaal waaraan de deelnemers werden blootgesteld bestaat uit een printadvertentie
waarin een bekende Nederlander een onbekend jeansmerk aanprijst. Deze advertentie is door
mijzelf samengesteld en vormgegeven. De advertentie is vervolgens getest (n = 5) om te
achterhalen of deze op een goede manier is vormgegeven en of men begrijpt wat het doel is
van de advertentie. Hierin wordt een verschil gemaakt tussen twee mannelijke beroemdheden
waarbij de een positief en de ander een negatief imago heeft. Als het gaat om een positief
imago wordt er gebruik gemaakt van Marco Borsato aangezien hij als meest positief naar
voren kwam in de pre-test. Voor een negatief imago is Regilio Tuur gebruikt omdat hij als
meest negatief naar voren kwam. In de advertentie wordt gebruik gemaakt van een onbekend
jeansmerk. Er is voor dit product gekozen omdat zowel mannen als vrouwen spijkerbroeken
kopen en dragen. Daarnaast wordt kleding en daarbij ook de spijkerbroek, door consumenten
ingezet om de identiteit te uiten (van Gerwen, 2008). Toch is in deze studie gekozen voor een
onbekend merk omdat de effecten die gevonden worden dan beter toegeschreven kunnen
worden aan het gebruik van de beroemdheid en niet aan het merk wat zij aanprijzen. De
voorkennis over of voorkeur voor bestaande merken kunnen zo de resultaten niet beïnvloeden.
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Figuur 3.1 positief imago met Marco Borsato

Figuur 3.2 negatief imago met Regilio Tuur

3.5 Procedure
De proefpersonen ontvingen een email of bericht via Facebook waarin zij werden uitgenodigd
om deel te nemen aan een onderzoek gericht op beroemdheden. Zij werden vervolgens
willekeurig toegewezen aan één van de vier condities via vier verschillende links. In de
uitnodiging werd duidelijk gemaakt dat het onderzoek geheel anoniem is en dat het ongeveer
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vijf minuten in beslag neemt. Via de link in de e-mail of op de Facebook pagina, die voor elke
conditie verschillend was, kwamen de proefpersonen op de Surveytool waarin ze deel konden
nemen aan de vragenlijst. Aan het begin van de vragenlijst werden enkele persoonlijke
gegevens van de proefpersonen gevraagd als leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.
Vervolgens kregen de proefpersonen het stimulusmateriaal (de printadvertentie) te zien,
waarna hen enkele items werden voorgelegd die de afhankelijke variabelen mate van
identificatie, attitude en koopintentie hebben gemeten.
3.6 Operationalisatie variabelen
3.6.1 Imago van beroemdheid
Allereerst werd een pre-test uitgevoerd om te bepalen of de betreffende beroemdheden
daadwerkelijk een positief of negatief imago hebben volgens de proefpersonen. Er werden
vragen gesteld over verschillende associaties die men heeft met de endorsers. Deze
associaties werden vervolgens gecodeerd naar positief of negatief. Dit gebeurde aan de hand
van zeven items gebaseerd op de attitude schaal die ontwikkeld is door Ajzen en Fishbein
(2010) (zie ook § 3.3). Daarnaast werden dezelfde items gebruikt in de uiteindelijke
vragenlijst om nog eens te controleren op een positief en negatief imago. Er werd door middel
van factoranalyse achterhaalt of de attitude ten aanzien van de beroemdheid een betrouwbare
schaal vormt. De principale-componenten-factoranalyse wees uit dat de zeven items een zeer
betrouwbare schaal vormen (α = 0,96) waarbij deze component 80,2 % van de variantie in de
items verklaard. Consumenten hebben een meer of minder positieve attitude ten aanzien van
de gebruikte beroemdheid in de advertentie.

3.6.2 Identificatie
Omdat identificatie bestaat uit een aantal dimensies (Cohen, 2001) wordt de mate waarin de
proefpersonen zich kunnen identificeren met de gebruikte beroemdheid in de advertentie
gemeten met verschillende schalen. Ten eerste werd de mate van wishfull identifiction
gemeten. Dit is de wens om hetzelfde te zijn of zich te gedragen als de beroemdheid (Hoffner,
1996; Hoffner en Buchanan, 2005). Het gaat hier om de mate waarin iemand de doelen van de
beroemdheid op zichzelf kan betrekken. De proefpersonen kregen vijf items voorgelegd die
worden gemeten op een 7-puntsschaal waarbij 1 = helemaal mee oneens en 7 = helemaal mee
eens betekent. Deze items zijn letterlijk overgenomen en vertaald naar het Nederlands. De
items zijn wel aangepast aan het onderwerp van deze studie, namelijk de beroemdheid in de
advertentie. Een aantal voorbeeld items zijn: ‘Ik zou willen dat ik meer was zoals hij’, ‘Hij is
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iemand die ik tracht te evenaren’ en ‘Ik zou graag de dingen willen doen die hij ook doet’.
(zie bijlage 1, de vragenlijst, voor de ander items). Ook hierbij werd er een principalecomponenten-factoranalyse uitgevoerd waarbij deze component 64,9 % van de variantie in de
items verklaard. Om de betrouwbaarheid te vergroten is er gekozen om het item ‘Ik zou mij
nooit willen gedragen als deze beroemdheid’ te verwijderen. Deze overgebleven vier items
vormen hierna een zeer betrouwbare schaal (α = 0,88). Consumenten willen in meer of
mindere mate hetzelfde te zijn of zich hetzelfde gedragen als de beroemdheid.

Een tweede schaal meet de mate waarin iemand de beroemdheid en zijn gedrag begrijpt
(Cohen, 2001). Het gaat hier om de mate van waargenomen gelijkheid, die wordt gemeten aan
de hand van vier items gebaseerd op onderzoek van McCroskey, Richmond en Daly (1975).
Er is gekozen om niet de gelijkheid qua achtergrond, waarden en uiterlijk te meten omdat
deze items te specifiek zijn en te moeilijk te koppelen aan dit onderzoek. Daarentegen is er
gekozen om alleen de attitudedimensie te meten, die gelijkheid op algemeen niveau meet
waarbij het gaat om de denkwijze en het gedrag. Deze vier items zijn letterlijk overgenomen
waarbij alleen de vragen zijn aangepast aan het onderwerp in deze studie. Daarnaast is ook de
schaal aangepast naar een 7-puntsschaal waarop iemand kan aangegeven in hoeverre hij of zij
het 1 = helemaal mee eens of 7 = helemaal mee oneens is. Een aantal items zijn: ‘Deze
persoon denkt hetzelfde als mij’, ‘Deze persoon gedraagt zich hetzelfde als mij’ en ‘Deze
persoon is zoals ik ben’ (zie bijlage 1, de vragenlijst voor alle items). Er werd wederom door
middel van factoranalyse achterhaalt of deze variabele een betrouwbare schaal vormt. 68,37
% van de variantie in de items wordt door deze component verklaard. Ook hier werd een item
verwijderd om de betrouwbaarheid te vergroten. Na verwijdering van ‘Deze beroemdheid is
gelijk aan mij’, bleken de andere drie items een zeer betrouwbare schaal te vormen (α = 0,88).
Consumenten kunnen zich in meer of mindere mate als hetzelfde zien als de beroemdheid.

Als laatste wordt identificatie gemeten aan de hand van een aantal transportation scale items
van Green en Brock (2000, p. 704) en items van Cohen (2001, p. 256). Laatst genoemde
onderzoeker doet de suggestie om door middel van transportatie de mate van identificatie te
meten. Transportatie kan worden gezien als de mate waarin mensen worden
meegezogen/ondergedompeld in een narratieve wereld en is gerelateerd aan de algemene
tendens om te worden geabsorbeerd in alledaagse ervaringen. In totaal worden vier items
gemeten aan de hand van een 7-punts Likertschaal waarbij een lage score 1 staat voor
helemaal mee oneens en een hoge score 7 voor helemaal mee eens. Hiervan zijn twee items
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gebaseerd op de transportatie schaal (Green en Brock, 2000). Deze items zijn eigenlijk
bedoeld om de absorptie in een geschreven verhaal te achterhalen. Vandaar dat de items die
het meest toepasbaar zijn op de absorptie in een advertentie zijn uitgekozen. Daarnaast zijn
deze items aangepast door deze te laten gaan over de advertentie waarin een beroemdheid
wordt getoond. Verder zijn er twee items gekozen die gebaseerd zijn op onderzoek van Cohen
(2001) die achterhaald heeft hoe identificatie het beste gemeten kan worden. Ook deze items
zijn aangepast aan het onderzoek en zijn gekozen op basis van meest toepasbaar op een
advertentie met een beroemdheid. Daarnaast zijn de items geselecteerd die genoeg van elkaar
verschilden. De items die eigenlijk hetzelfde meten door net andere woorden te gebruiken zijn
niet meegenomen. Een aantal items zijn: ‘Het voelt alsof ik in de huid van de beroemdheid
kan kruipen’, ‘Wanneer ik de advertentie zie, kan ik een levendig beeld vormen van deze
beroemdheid en zijn leven’ en ‘Ik kan mijzelf in de wereld van deze beroemdheid verliezen’
(zie voor de andere items bijlage 1, de vragenlijst). De principale-componenten-factoranalyse
wees uit dat de zeven items een betrouwbare schaal vormen (α = 0,78) waarbij deze
component 65.38 % van de variantie in de items verklaard. Consumenten kunnen zich in meer
of minder mate transporteren in de wereld van de beroemdheid. Om zeker te zijn dat de
proefpersonen de verschillende items om identificatie te meten snappen, is voor verspreiding
van de vragenlijst een laatste pre-test (n = 5) uitgevoerd. Hieruit bleek dat de identificatie
schalen goed te begrijpen zijn.

3.6.3 Attitude
De attitude ten aanzien van de advertentie is gemeten aan de hand van zeven items. Deze
items zijn gemeten op een 7-puntsschaal waarbij een lage score een negatieve attitude en een
hoge score een positieve attitude betekent. Hierbij is er gebruik gemaakt van de attitude
schaal ontwikkeld door Ajzen en Fishbein (2010) waaruit deze verschillende items zijn
gekozen. Deze items zijn het meest van toepassing op het beoordelen van een advertentie en
bleken na een kleine pre-test (n = 5) het meest duidelijk te zijn voor de proefpersonen en
genoeg van elkaar te verschillen. Een aantal items zijn: “Ik vind de advertentie…” “…erg
onplezierig tot erg plezierig, “…erg vermakelijk tot erg onvermakelijk.”, “…erg irritant tot
erg leuk.” (voor alle items zie bijlage 1, de vragenlijst). De factoranalyse gaf aan dat 73,78 %
van de variantie in de items verklaard wordt door deze component. De zeven items vormen
dan ook een zeer betrouwbare schaal (α = 0,94). Consumenten hebben in meer of mindere
mate een positieve of negatieve attitude ten aanzien van de advertentie.
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3.6.4 Koopintentie
De koopintentie is gemeten door middel van zes items op een 7-puntsschaal waarbij 1 =
helemaal mee oneens en 7 = helemaal mee eens betekent. Al deze items zijn gebaseerd op
onderzoek van Maheswaran en Chaiken (1991) en aangepast aan dit onderzoek door de items
te laten gaan over het product in de advertentie, de spijkerbroek. Enkele voorbeelden zijn:
“Door deze advertentie zal ik eerder het merk/product kopen.”, “Deze advertentie zorgt
ervoor dat ik eerder aan dit merk/product zal denken, als ik de volgende keer een jeans ga
kopen.” en “dit merk/product voldoet niet aan de eisen die ik stel aan een jeans” (zie bijlag 1,
de vragenlijst, voor de ander items). Er is wederom een principale-componenten-factoranalyse
uitgevoerd met de zes items. Deze items bleken twee componenten te meten waarvan het
eerste component bestond uit vier items en het tweede component uit 2 items. Aangezien twee
items om een component te meten zeer weinig is, is er voor gekozen om deze items niet mee
te nemen in de analyse. Het gaat om de items ‘de spijkerbroek voldoet niet aan de eisen die ik
stel aan dit product’ en ‘door deze advertenties lijkt het mij onverstandig om dit product/merk
te kopen’. Er is vervolgens met de overgebleven items een nieuwe variabele gemaakt. Deze
vier items vormen een betrouwbare schaal (α = 0,77) waarbij deze component 60.66 % van de
variantie in de items verklaard. Consumenten hebben in meer of minder mate de intentie om
het product in de advertentie te gaan kopen.

3.7 Analyses
Allereerst vindt er schaalconstructie plaats van alle schalen van mate van identificatie, attitude
en koopintentie doormiddel van een factoranalyse. Hierbij worden de verschillende items die
gezamenlijk een concept meten samengevoegd tot een nieuwe variabele. Daarbij wordt
nagegaan of alle items wel op één factor laden (of ze dus wel hetzelfde meten). Wanneer één
item buiten de factor/component valt zal deze geen deel uitmaken van de nieuwe variabele.
Vervolgens wordt er een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd om te achterhalen of de nieuwe
variabele daadwerkelijk meet wat ik graag wil meten. Om vervolgens de verschillende vragen
te beantwoorden worden een aantal analyses uitgevoerd. De invloed van het gebruik van een
goed of slecht imago van een beroemdheid op de attitude ten aanzien van de advertentie en de
aankoopintentie van het product/merk wordt achterhaalt met een t-test met de onafhankelijke
variabele imago en de afhankelijke variabele attitude. En door een tweede t-test met de
onafhankelijke variabele imago en de afhankelijke variabele koopintentie. Welke rol de mate
van identificatie van de consument met de beroemdheid hierbij speelt, wordt achterhaalt door
gebruik te maken van de methode van Preacher en Hayes (2004) waarbij er getoetst wordt op
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mediatie. Hierbij kunnen dan namelijk de sterkte van het hoofd- en het interactie-effect
worden achterhaald en of de verschillende variabelen als mediator kunnen worden gezien
(voor meer uitleg zie § 4.2.2). Om de laatste vraag, in hoeverre vrouwen en mannen zich
kunnen identificeren met een mannelijke beroemdheid, te beantwoorden wordt een t-toets
voor onafhankelijke scores gedaan. Hierbij is sekse de onafhankelijke variabele en de mate
van identificatie de afhankelijke variabele.

In het volgende hoofdstuk worden al deze hypotheses getoetst door middel van het uitvoeren
van verschillende analyses waarna de uitkomsten hiervan worden besproken.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk wordt allereerst kort ingegaan op de achtergrond variabelen en of de
proefpersonen op basis van deze variabelen gelijk verdeeld zijn over de condities. Daarna
worden achtereenvolgens de verschillende hypothesen besproken en wordt per hypothese
duidelijk of deze verworpen of bevestigd wordt.

4.1. Achtergrond variabelen
In totaal hebben zijn er rond de 320 personen benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek.
Uiteindelijk hebben 161 proefpersonen deelgenomen aan het experiment. Dit betekent dat er
sprake is van een response van 50,31 %. Door vervolgens de niet volledig ingevulde
vragenlijsten te verwijderen zijn er uiteindelijk 135 ingevulde vragenlijsten meegenomen in
het onderzoek. Dit betekent dat er van de deelnemende personen een non-response was van
16,15 %. Van deze proefpersonen zijn er 60 blootgesteld aan een advertentie met een
beroemdheid met een negatief imago en 75 aan een advertentie met een beroemdheid met een
positief imago. Dit zijn 64 (47,4 %) mannen en 71 (52,6 %) vrouwen. De verdeling van
mannen en vrouwen over de condities is als volgt.
Tabel 4.1: Uiteindelijke verdeling van de proefpersonen over de condities

Negatief imago
Regilio Tuur

Positief imago
Marco Borsato

Vrouwelijke
respondenten

n = 32

n = 39

Mannelijke
respondenten

n = 28

n = 36

Totaal

n = 60

n = 75

Zoals blijkt uit tabel 4.1 hebben in totaal meer vrouwen deelgenomen aan het onderzoek dan
mannen. Na het uitvoeren van een chi-kwadraattoets bleek er echter geen significant verschil
te zijn tussen het zien van een positief of negatief imago wat betreft het geslacht (χ2 = 0,02; df
= 1; n.s.). Het verschil tussen de verdeling van de condities qua mannen en vrouwen is niet
van invloed op de verdere analyses.
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Vervolgens is er gekeken of de proefpersonen op basis van leeftijd en opleidingsniveau gelijk
verdeeld zijn over de condities en of leeftijd en opleidingsniveau van invloed zijn op het
mogelijke verband. De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen bedraagt 34 jaar (M = 33,77;
SD = 12,72). De laagste leeftijd is 18 jaar en de hoogste leeftijd 66 jaar. Leeftijd is in mijn
onderzoek opgedeeld in drie verschillende groepen, namelijk jong (18 tot 35 jaar) midden (36
tot 50 jaar) en oud (51 tot 66 jaar). In totaal viel 63,7 % in de categorie jong, 21,5 % in de
categorie midden en 14,8 % in de categorie oud. Hieruit blijkt dat de categorie jong nogal is
over gerepresenteerd, maar de chi-kwadraattoets wees uit dat er geen significant verschil is
tussen blootstelling aan een advertentie met positief of negatief imago wat betreft leeftijd (χ2 =
2,35; df = 2; n.s.). Het verschil in leeftijd tussen de vier condities is niet van invloed op de
verdere analyses.

Het opleidingsniveau van de proefpersonen ligt redelijk hoog met een gemiddelde score van
3,8 (M = 3,76; SD = 1,55) op een schaal van 1 tot 6. Dit staat ongeveer gelijk aan HBOniveau. Daarnaast is er een verdeling gemaakt waarbij het opleidingsniveau steeds hoger
wordt. Hieruit wordt duidelijk dat 31,1 % van de proefpersonen MAVO of MBO niveau
heeft, 41,5 % HAVO of HBO en 24,4 % VWO of WO. Na het uitvoeren van wederom een
chi-kwadraattoets bleek geen er significant verschil te zijn (χ2 = 0,23; df = 2; n.s.) tussen het
zien van een positief of negatief imago voor de verschillende opleidingsniveaus. Het verschil
in opleidingsniveau tussen de verschillende condities is niet van invloed op de verdere
analyses.

4.2. Toetsing van de hypotheses
In deze paragraaf worden de hypotheses uit dit onderzoek beantwoord aan de hand van
statistische analyses om zo een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. Allereerst
is van de condities positief of negatief imago een dichotome variabele gemaakt. Bij een
positief imago betekent 0 = niet blootgesteld en 1 = wel blootgesteld. Dit betekent
automatisch dat men bij de waarde 0 wel is blootgesteld aan een negatief imago en bij de
waarde 1 niet aan een negatief imago. Op deze manier kan in de verdere analyses telkens
maar één, in dit geval de positieve conditie, van de twee imago condities te worden
meegenomen.

4.2.1 Hypothese 1a en 1b
H1a: Naarmate consumenten het imago van de beroemdheid in een advertentie zien als
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positiever, wordt deze advertentie positiever beoordeeld.
H1b: Naarmate consumenten het imago van de beroemdheid in een advertentie zien als
positiever, zal de koopintentie groter zijn.

Om deze hypotheses te kunnen beantwoorden moet eerst achterhaald worden hoe de
proefpersonen de beroemdheden beoordelen. Hiervoor wordt gekeken of de twee groepen qua
gemiddelde verschillen als het gaat om de attitude ten aanzien van de beroemdheid. Hiervoor
is een t-toets voor onafhankelijke scores uitgevoerd waaruit bleek dat Marco Borsato (M =
4,3; SD = 0,72) als positief werd gezien en Regilio Tuur als negatief (M = 2,43; SD = 0,73).
Dit verschil bleek tevens significant te zijn waarbij Marco Borsato een positiever imago heeft
volgens de proefpersonen dan Regilio Tuur (t = - 14,94; df = 133; p < .001). Om deze reden
kan er een verdeling gemaakt worden in een conditie met een positief imago en een conditie
met een negatief imago die met elkaar vergeleken mogen worden.

Om vervolgens hypothese 1a te kunnen beantwoorden is er een t-toets voor onafhankelijke
scores uitgevoerd. Deze t-toets is nodig om na te gaan of de groep die een positief imago te
zien kreeg hetzelfde scoort op de variabele attitude ten aanzien van de advertentie dan de
groep die een negatief imago te zien kreeg. Uit de toets bleek dat de groep die werd
blootgesteld aan het positieve imago de advertentie gemiddeld positiever beoordeeld (M =
4,30; SD = 0,98) dan de groep die werd blootgesteld aan een negatief imago (M = 3,18; SD =
1,05). Consumenten die de beroemdheid in de advertentie zien als positiever, beoordelen ook
de advertentie positiever dan consumenten die de beroemdheid zien als negatiever (t = -6,32;
df = 133; p < .001). Hiermee kan hypothese 1a dan ook worden bevestigd.

Om hypothese 1b te beantwoorden is er wederom een t-toets voor onafhankelijke
waarnemingen uitgevoerd. Hiermee kan worden achterhaald of de twee groepen verschillen
op de variabele koopintentie. Uit de analyse komt naar voren dat blootstelling aan een positief
imago gemiddeld een grotere koopintentie tot gevolg heeft (M = 2,66; SD = 1,08) dan
blootstelling aan een negatief imago (M = 1,79; SD = 0,85). Hoe positiever de consument de
beroemdheid in de advertentie ziet, des te groter de koopintentie is (t = - 5,25; df = 132,97; p
< .001). Hiermee kan ook hypothese 1b worden aangenomen.
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Tabel 4.2: imago, attitude beroemdheid, attitude advertentie en koopintentie

Positief/negatief imago
M positief imago
M negatief imago
M mannen
M vrouwen

Attitude ten aanzien
van beroemdheid
-14,94***
4,3
2,43
3,42
3,51

Attitude ten aanzien
van advertentie
-6,32***
3,18
4,29
4,30
3,18

Koopintentie
-5,25***
1,79
2,66
2,66
1,79

Vermeld zijn t op een significantie niveau van: *p<.05, **p<.01, ***p<.001 en de gemiddeldes

4.2.2 Hypothese 2a en 2b
H2a: Naarmate de consument zich meer aangetrokken voelt door beroemdheden die hun
ideale zelfbeeld presenteren, des te positiever de advertentie wordt ontvangen.
H2b: Naarmate de consument zich meer aangetrokken voelt door beroemdheden die hun
ideale zelfbeeld presenteren, hoe groter de koopintentie.
Bij deze twee hypotheses wordt ervan uitgegaan dat de mate waarin consumenten zich
aangetrokken voelen tot een beroemdheid een mediator is. Het gaat om het verband tussen het
imago van de beroemdheid en de attitude of koopintentie, die wordt verklaard door de
tussenkomende variabele. Deze variabele kan in zijn geheel of gedeeltelijk het verband
verklaren. Bij volledige mediatie wordt het verband tussen het imago en de attitude of
koopintentie volledig verklaard doordat de beroemdheid het ideale zelfbeeld presenteert.
Om hypothese 2 te kunnen beantwoorden wordt gebruik gemaakt van de methode van
Preacher en Hayes (2004). Deze methode maakt geen gebruik van de aanname dat de
gegevens normaal verdeeld zijn. Om deze reden worden verbanden bij relatief kleine samples
eerder gevonden. Door gebruik te maken van deze methode wordt door SPSS automatisch een
aantal stappen doorlopen waarbij figuur 4.1 wordt getoetst. Om van een mediatie te spreken
moet namelijk het effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele niet
meer significant zijn, terwijl het effect van de mediator op de afhankelijke variabele wel
significant moet zijn (Baron & Kenny, 1986).
Figuur 4.1: padmodel om hypothese 2a,2b, 3a en 3b te toetsen
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Pad a is het effect van het imago van de beroemdheid (X) op de mediator (M), of de
beroemdheid het ideale zelfbeeld presenteert. Dit verband moet significant zijn. Pad c is het
totale effect van het imago van de beroemdheid (X) op de afhankelijke variabelen attitude of
koopintentie (Y). Ook dit verband dient significant te zijn. Pad b, het effect van de mate
waarin de beroemdheid het ideale zelfbeeld presenteert (M), moet hierbij ook significant zijn.
En pad c’, is het directe effect van het imago van de beroemdheid (X) op de attitude of
koopintentie (Y). Deze moet gelijk zijn aan nul om te kunnen spreken van een volledige
mediatie. Hiervoor wordt, door gebruik te maken van deze methode, automatisch in SPSS een
Bootstrapping test uitgevoerd. Hierbij dient de waarde nul tussen de hoogste en laagste score
te liggen die uit deze test naar voren komt. Er wordt naar het indirecte effect gezocht van de
onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele via de mediator. Dit is verschil tussen
het totale en het directe effect. Bootstrapping blijkt uit verschillende onderzoeken naar voren
te komen als een valide en krachtige methode om mediërende effecten te achterhalen
(MacKinnon, Lockwood & Williams, 2004; Williams & MacKinnon, 2008).

Na het uitvoeren van de analyse om hypothese 2a te toetsen, bleek het model significant te
2

zijn (F = 27,43; df = 2, 132; p < .001) waarbij 28 % (R = 0,28) van de variantie in de
variabele advertentieattitude wordt verklaard door het imago van de beroemdheid en de mate
van identificatie. Hierbij werd de variabele wishfull identification (Hoffner, 1996; Hoffner &
Buchanan, 2005) (zie ook § 3.6) als maat genomen voor de mate van het ideale zelfbeeld en
daarbij als maat voor de mate van identificatie. Daarnaast bleek pad a significant te zijn.
Naarmate het imago van de beroemdheid als positiever wordt gezien, hoe meer deze
beroemdheid het ideale zelfbeeld presenteert (t = 5,24; p < .001). Pad b, het effect van de
mate waarin de beroemdheid het ideale zelfbeeld presenteert op de attitude ten aanzien van de
advertentie bleek ook significant te zijn (t = 3,42; p < .001). Hoe meer de beroemdheid het
ideale zelfbeeld presenteert, hoe positiever de attitude is ten aanzien van de advertentie met
deze beroemdheid. Het totale effect van het imago van de beroemdheid op deze attitude,
oftewel pad c, is eveneens significant (t = 6,32; p < .001). Hoe positiever het imago van de
beroemdheid hoe positiever de advertentie wordt ontvangen. Dit werd ook bevestigd in
hypothese 1a. Daarnaast bleek ook pad c’, het directe effect van het imago van de
beroemdheid op de attitude, significant te zijn (t = 4,57; p < .001). Bootstrapping laat
vervolgens zien dat de waarde nul niet tussen de laagste (0,10) en hoogste (0,49) score. Het
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indirecte effect heeft net niet de waarde nul en er is geen sprake van volledige mediatie.
Hiermee kan hypothese 2a worden verworpen al is er wel sprake van directe effecten.

Het model om hypothese 2b te toetsen is eveneens significant (F = 46,99; df = 2, 132; p <
2

.001) waarbij 41 % (R = 0,41) van de variantie in de variabele koopintentie wordt verklaard
door het imago van de beroemdheid en de mate van identificatie (ideale zelfbeeld). Pad a
bleek al significant bij het toetsen van hypothese 2a (t = 5,24; p < .001). Pad b, het effect van
de mate waarin de beroemdheid het ideale zelfbeeld presenteert op de koopintentie bleek ook
significant te zijn (t = 7,54; p < .001). Hoe meer de beroemdheid het ideale zelfbeeld
presenteert, hoe groter de koopintentie. Het totale effect van het imago van de beroemdheid
op de koopintentie, oftewel pad c, is eveneens significant (t = 5,12; p < .001). Hoe positiever
het imago van de beroemdheid hoe groter de koopintentie. Dit werd ook al bevestigd in
hypothese 1b. Daarnaast bleek ook pad c’, het directe effect van het imago van de
beroemdheid op de koopintentie, significant te zijn (t = 2,43; p < .05). Uit Bootstrapping komt
naar voren dat de waarde nul niet tussen de laagste (0,26) en hoogste (0,77) score ligt.
Wederom heeft het indirecte effect niet de waarde nul en er is geen sprake van volledige
mediatie. Ook hypothese 2b kan worden verworpen. Toch zijn er een aantal directe effecten
gevonden.

Tabel 4.3: Overzichtsmodel mediatie van mate waarin de beroemdheid het ideale zelfbeeld presenteert

Pad a
Pad b
Pad c
Pad c’
F
2

R

Attitude ten aanzien van
advertentie
5,24***
3,42***
6,32***
4,57***
27,3***
0,8***

Koopintentie
5.24***
7,54***
5,12***
2,43*
46,99***
0,41***

2

Vermeld zijn t, F en R op een significantie niveau van: *p<.05, **p<.01, ***p<.001

4.2.3 Hypothese 3a en 3b
H3a: Naarmate de consument zich meer kan identificeren met de beroemdheid in de
advertentie, wordt de advertentie positiever ontvangen.
H3b: Naarmate de consument zich meer kan identificeren met de beroemdheid in de
advertentie, hoe groter de koopintentie.
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Ook bij deze hypotheses gaat het om het toetsen van een mogelijk mediatie-effect. Hierbij
worden de mate van waargenomen gelijkheid en de mate van transportatie afzonderlijk
getoetst als mediator (M) en is de onafhankelijke variabele het imago van de beroemdheid (X)
en de afhankelijke variabele de attitude of de koopintentie (Y). Bij het toetsen van deze
hypotheses wordt eveneens de methode van Preacher en Hayes (2004) gebruikt.
Allereerst wordt getoetst of de waargenomen gelijkheid (McCroskey, Richmond & Daly,
1975) (zie ook § 3.6) een mediërende variabele is die voorafgaat aan de attitude ten aanzien
van de advertentie . Het model bleek na analyse significant te zijn (F = 24,33; df = 2, 132; p <
2

.001) waarbij 26 % (R = 0,26) van de variantie in de variabele advertentieattitude wordt
verklaard door het imago van de beroemdheid en de mate van identificatie (waargenomen
gelijkenis). Pad a bleek na analyse significant. Naarmate het imago van de beroemdheid
gezien wordt als positiever hoe groter de mate van waargenomen gelijkheid (t = 3,98; p <
.001). Pad b, het effect van de mate van waargenomen gelijkheid op de attitude ten aanzien
van de advertentie is eveneens significant (t = 2,64; p < .01). Hoe groter de waargenomen
gelijkheid, hoe positiever de attitude ten aanzien van de advertentie. Daarnaast bleek uit de
analyse dat zowel pad c, het totale effect, als pad c’ het directe effect van het imago van de
beroemdheid op de attitude, significant is (t = 6,32; p < .001 en t = 5,25; p < .001). Ook deze
bootstrapping analyse laat zien dat de waarde nul niet tussen de laagste (0,03) en hoogste
(0,30) score ligt. Wederom is er geen sprake van een indirecte effect en zijn er alleen directe
effecten gevonden. Daarnaast ligt de laagste waarde wel erg dicht bij de nul en is er net geen
sprake van mediatie. Hiermee kan hypothese 3a, als het gaat om de variabele waargenomen
gelijkheid, worden verworpen.
Om vervolgens te achterhalen of de waargenomen gelijkheid vooraf gaat aan de intentie om
het product/merk te kopen zijn wederom dezelfde analyses uitgevoerd. Ook dit model is
2

significant (F = 26,30; df = 2, 132; p < .001) waarbij 27 % (R = 0,27) van de variantie in de
variabele koopintentie wordt verklaard door het imago van de beroemdheid en de mate van
identificatie (waargenomen gelijkheid). Pad a bleek al significant te zijn bij de analyse van de
attitude hierboven (t = 3,98; p < .001). Verder is pad b ook significant. Hoe groter de
waargenomen gelijkheid, hoe groter de intentie om het product/merk te kopen (t = 4,72; p <
.001). Pad c, het totale effect van het imago van de beroemdheid op de koopintentie is
eveneens in deze analyse significant (t = 5,12; p < .001). Hetzelfde geldt voor het directe
effect (t = 3,67; p < .001). Wederom laat bootstrapping zien dat de waarde nul niet tussen de
laagste (0,11) en hoogste (0,46) score ligt. Ondanks dat de laagste waarde wel erg dicht bij nul
ligt, is er geen sprake van volledige mediatie. Hiermee kan hypothese 3a als het gaat om de
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variabele waargenomen gelijkheid worden verworpen.

Tabel 4.4: Overzichtsmodel mediatie van de mate van waargenomen gelijkheid
Pad a
Pad b
Pad c
Pad c’
F
2

R

Attitude ten aanzien van advertentie
3,98***
2,64**
6,32***
5,25***
24,33***
0,26***

Koopintentie
3,98***
4,72***
5,12***
3,67***
26,30***
0,27***

2

Vermeld zijn t, F en R op een significantie niveau van: *p<.05, **p<.01, ***p<.001

Als laatste wordt achterhaald of de mate van transportatie (Green en Brock, 2000; Cohen,
2001) (zie ook § 3.6) gezien kan worden als mediërende variabele die vooraf gaat aan de
attitude ten aanzien van de advertentie. Dit model bleek na analyse wederom significant (F =
2

24,7; df = 2, 132; p < .001) waarbij 26 % (R = 0,26) van de variantie in de variabele
advertentieattitude wordt verklaard door het imago van de beroemdheid en de mate van
identificatie (transportatie). Pad a bleek na analyse significant. Naarmate het imago van de
beroemdheid gezien wordt als positiever hoe groter de mate van transportatie (t = 2,79 p <
.01). Pad b, het effect van de mate van transportatie op de attitude ten aanzien van de
advertentie is eveneens significant (t = 2,56; p < .05). Hoe groter de mate van transportatie,
hoe positiever de attitude ten aanzien van de advertentie. Daarnaast bleek uit de analyse dat
zowel pad c, het totale effect, als pad c’ het directe effect van het imago van de beroemdheid
op de attitude, significant is (t = 6,32; p < .001 en t = 5,67; p < .001). Uit de bootstrapping
analyse komt naar voren dat de waarde nul wederom niet tussen de laagste (0,03) en hoogste
(0,29) score ligt. Ook dit keer ligt de laagste waarde heel dicht bij nul en is er net geen sprake
van mediatie. Ook hypothese 3a kan, als het gaat om de mate van transportatie, worden
verworpen. Toch zijn er wederom een aantal directe effecten gevonden.
Ook het model met als afhankelijke variabele koopintentie is significant (F = 36,24; df = 2,
2

132; p < .001) waarbij 34 % (R = 0,34) van de variantie in de variabele koopintentie wordt
verklaard door het imago van de beroemdheid en de mate van identificatie (transportatie). Pad
a bleek al significant te zijn bij de analyse van de attitude hierboven (t = 2,79; p < .01). Ook is
pad b significant. Hoe groter de mate van transportatie, hoe groter koopintentie (t = 6,23; p <
.001). Pad c, het totale effect van het imago van de beroemdheid op de koopintentie is
eveneens significant (t = 5,12; p < .01). Hetzelfde geldt voor het directe effect (t = 4,17; p <
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.001). Ook deze bootstrapping analyse laat zien dat de waarde nul niet tussen de laagste
(0,05) en hoogste (0,43) score ligt al ligt de laagste score wederom erg dicht bij de waarde
nul. Er geen sprake van een indirecte effect en zijn er alleen directe effecten gevonden.
Hiermee kan hypothese 3b, als het gaat om de mate van transportatie, worden verworpen.

Tabel 4.5: Overzichtsmodel mediatie van de mate van transportatie

Pad a
Pad b
Pad c
Pad c’
F
2

R

Attitude ten aanzien van
advertentie
2,79**
2,56*
6,32***
5,67***
24,07***
0,26***

Koopintentie
2,79**
6,23***
5,12***
4,17***
36,24***
0,34***

2

Vermeld zijn t, F en R op een significantie niveau van: *p<.05, **p<.01, ***p<.001

4.2.4 Hypothese 4
H4: Consumenten kunnen zich beter identificeren met een beroemdheid van hetzelfde
geslacht. Mannen kunnen zich beter identificeren met een mannelijke beroemdheid dan
vrouwen.
Om deze laatste hypothese te kunnen beantwoorden worden een aantal t-toetsen voor
onafhankelijke scores uitgevoerd. Op deze manier kan worden achterhaald of mannen hoger
scoren op de variabelen die de mate van identificatie bepalen dan vrouwen. Allereerst wordt
een analyse uitgevoerd met de variabele wishfull identification (Hoffner, 1996; Hoffner &
Buchanan, 2005) (zie ook § 3.6). Uit deze toets blijkt dat mannen gemiddeld bijna hetzelfde
scoren op de wens om hetzelfde te zijn of zich te gedragen als de beroemdheid (M = 2,18; SD
= 1,18) als vrouwen (M = 2,17; SD = 2,17). Dit zeer kleine verschil blijkt dan ook niet
significant te zijn (t = 0,05; df = 133; n.s.). Als wishfull identification dient als de maat voor
identificatie kan worden gezegd dat mannen zich niet beter kunnen identificeren met de
mannelijke beroemdheden dan vrouwen.
Vervolgens wordt een tweede t-toets voor onafhankelijke scores uitgevoerd met de variabele
waargenomen gelijkheid (McCroskey, Richmond & Daly, 1975) (zie ook § 3.6). Uit deze
analyse blijkt dat mannen zichzelf gemiddeld in minder mate hetzelfde zien als de
beroemdheid (M = 1,77; SD = 0,98) dan dat vrouwen dat doen (M = 1,96; SD = 1,11). Dit is
juist het tegenovergestelde aan wat er in de hypothese wordt aangenomen. Dit verschil blijkt
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echter niet significant te zijn (t = - 1,06; df = 133; n.s.). Mannen zien zichzelf niet als meer
gelijk aan de beroemdheden dan vrouwen. Mannen kunnen zich, als het gaat om de mate van
waargenomen gelijkheid, niet beter identificeren met de mannelijke beroemdheden dan
vrouwen.

Als laatste wordt wederom een t-toets voor onafhankelijke scores uitgevoerd. Dit maal met de
variabele transportatie (Green & Brock, 2000; Cohen, 2001) (zie ook § 3.6). De toets laat zien
dat mannen gemiddeld iets lager scoren op deze variabele (M = 2,13; SD = 0,98) dan vrouwen
(M = 2,17; SD = 1,11). Dit is wederom het tegenovergestelde aan wat er in de hypothese
wordt aangenomen. Dit verschil blijkt echter wederom niet significant te zijn (t = - 0,22; df =
133; n.s.). Mannen worden niet eerder meegenomen in de wereld van de mannelijke
beroemdheden dan vrouwen. Mannen kunnen zich niet beter identificeren met een mannelijke
beroemdheid als deze wordt gemeten aan de hand van de mate van transportatie. Aan de hand
van bovenstaande t-toetsen kan worden vastgesteld dat hypothese 4 kan worden verworpen.
Consumenten kunnen zich niet beter identificeren met een beroemdheid van hetzelfde
geslacht. Mannen en vrouwen kunnen zich in dezelfde mate identificeren met een mannelijke
beroemdheid.

Tabel 4.6: geslacht, wishfull identification, waargenomen gelijkheid en transportatie.
Wishfull identification
Mannen/vrouwen

0,05

Waargenomen
gelijkheid
-1,06

M mannen
M vrouwen

2,18
2,17

1,77
1,96

Transportatie

2,13
2,17

-0,22

Vermeld zijn t niet significant en het gemiddelde
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5. Evaluatie
Het imago van de beroemdheid blijkt inderdaad van invloed op hoe consumenten de
advertentie evalueren en op de eventuele koopintentie. Wanneer consumenten het imago van
de beroemdheid zien als positief, wordt ook de advertentie waarin deze beroemdheid
verschijnt als positief ervaren. Daarnaast is de consument ook eerder geneigd om het
geadverteerde product/merk te kopen. Dit komt overeen met resultaten uit eerder onderzoek
(zie § 2.1). Deze gewilde reacties door blootstelling aan de advertentie treden alleen op
wanneer de consument het imago van de beroemdheid ziet als gewenst (Choi & Rifon, 2007).
Hierdoor zijn consumenten geneigd om ook zo te willen zijn waardoor zij het product dat
wordt aangeprezen door deze beroemdheid eerder kopen (McCracken, 1989).

Hierbij blijkt ook de mate van identificatie een rol te spelen (Green & Brock, 2000; Benson,
Fraser & Brown, 2002; De Graaf et al., 2007) (zie ook § 2.2 en § 2.3). Deze identificatie kan
echter niet gezien worden als een mediërende variabele. Het effect loopt niet van een positief
imago via identificatie naar de attitude ten aanzien van de advertentie en de koopintentie. Dit
geldt voor de mate waarin de beroemdheid het ideale zelfbeeld presenteert, voor de mate van
waargenomen gelijkheid met deze beroemdheid en voor de mate waarin consumenten zich
kunnen verplaatsen in de beroemdheid. Wel zijn voor al deze verschillende maten voor
identificatie een aantal directe effecten gevonden. Wanneer consumenten de beroemdheid
zien als positief, zal deze beroemdheid ook eerder het ideale zelfbeeld presenteren, is de mate
waarin de consument zichzelf als hetzelfde ziet als de beroemdheid groter en is de mate
waarin de consument wordt meegenomen in de wereld van de beroemdheid ook groter.
Daarnaast geldt dat hoe groter de mate van het ideale zelfbeeld (Hoffer, 1996), hoe groter de
waargenomen gelijkheid (McCroskey, Richmond & Daly, 1975) en hoe groter de mate van
transportatie (Green & Brock, 2000; Cohen, 2001) (zie hiervoor ook §, 2.3) hoe positiever de
attitude is ten aanzien van de advertentie met deze beroemdheid en hoe groter de koopintentie.

Als er een terugkoppeling wordt gemaakt naar de image congruence hypothesis (Carroll,
2008) (zie §, 2.3), blijkt uit de resultaten van mijn onderzoek dat de theorie klopt. Volgens
deze theorie kopen we namelijk producten en merken die gelijk aan ons zijn en deze
producten en merken kunnen worden ingezet voor de versterking van je eigen ik. Om deze
reden kunnen consumenten merken inzetten om zichzelf te uiten naar wie ze zijn maar ook
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zoals ze graag gezien willen worden (Carroll, 2008). Dit komt overeen met het resultaat dat
het ideale zelfbeeld een positieve attitude en een grotere koopintentie teweeg brengt. Hierbij
komt ook de social influence theory (Bandura, 1986; Kelman, 2006) (zie § 2.3) overeen met
de resultaten. Identificatie treedt op wanneer individuen zich conformeren aan de attitude of
gedrag dat wordt uitgelokt door de beroemdheid, omdat zij voldoening halen uit de
overtuiging dat zij op sommige aspecten hetzelfde zijn (Kelman, 2006). Consumenten worden
gemotiveerd door hun zelfvertrouwen en handelen op dusdanige wijze dat hun ideale
zelfbeeld wordt vormgegeven en versterkt (Sirgy, 1982). In mijn onderzoek worden de
consumenten blootgesteld aan een advertentie met een beroemdheid die bepaald gedrag
promoot, namelijk het kopen van het product/merk. Dit gedrag wordt eerder vertoont
naarmate consumenten vinden dat de beroemdheid hetzelfde is als zijzelf. Ook kan het
concept ‘the self’ (Giddens, 1991; Thomson, 1997) (zie ook § 2.2) gebruikt worden om
inzicht te krijgen in de rol die identiteit speelt. Zo is identiteit volgens dit concept gevestigd in
een persoonlijk narratief, een verhaal dat door consumenten in hun gedachten wordt
geconstrueerd over wie zij zijn en hoe zij zouden willen worden. Transportatie is een manier
om je mee te laten nemen in een verhaal, in dit geval de wereld van de beroemdheid. Het
kopen van het merk wat deze beroemdheid aanprijst kan vervolgens voor consumenten een
manier zijn om te laten zien we ze zijn. Dit is ook het geval bij een groter ideaal zelfbeeld.
Om jezelf te uiten naar de buitenwereld over wie je bent of hoe je wilt zijn, kan een
beroemdheid die in een bepaalde mate jouw ideale zelfbeeld presenteert een grotere invloed
hebben dan een beroemdheid die dat niet doet. In mijn onderzoek spelen bij het vormgeven
van ‘the self’ twee maten van identificatie, de mate van transportatie en het vormen van het
ideale zelfbeeld, een rol.
Vervolgens blijkt het geslacht geen rol te spelen bij de verschillende variabelen die de mate
van identificatie meten in dit onderzoek. Mannen en vrouwen kunnen zich in dezelfde mate
identificeren met een mannelijke beroemdheid. Als we vervolgens kijken naar de social
influence theory (Bandura, 1986; Kelman, 2006) (zie § 2.3 en § 2.4) blijkt dit keer uit de
resultaten dat deze theorie niet op gaat als het gaat om het geslacht. In deze theorie wordt
namelijk aangenomen dat consumenten de neiging hebben zichzelf te identificeren met
diegene die aansluiten bij hoe zij zichzelf zien (Bandura, 1986). Deze mate van gelijkheid kan
worden beïnvloed door het geslacht. Dit blijkt in mijn onderzoek echter niet het geval te zijn.
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6. Conclusie en discussie
In dit hoofdstuk wordt vanuit de resultaten, zoals besproken in hoofdstuk vier, een conclusie
getrokken die een antwoord geeft op de hoofdvraag. Hierna wordt er naar een verklaring
gezocht voor de gevonden resultaten en worden de beperkingen en aanbevelingen besproken.

6.1. Beantwoording van de onderzoeksvragen
Ondanks de grote groei in het gebruik van beroemdheden in de marketingcommunicatie is er
nog weinig duidelijkheid over de rol die identificatie hierbij speelt. Er is weinig bekend over
welke invloed het gebruik van een positief of negatief imago heeft op de attitude en
aankoopintentie. In deze studie wordt dan ook de congruentie tussen het imago van de
beroemdheid en de identiteit van de consument met een hedonistisch product/merk
meegenomen. Bij aanvang van mijn onderzoek heb ik dan ook de volgende hoofdvraag en
deelvragen opgesteld:
Wat is de invloed van het gebruik van een goed of slecht imago van een beroemdheid in een
printreclame van een hedonistisch product op de attitude ten aanzien van de reclame en de
koopintentie van het product/merk in de reclame?
1. Welke rol speelt de mate van identificatie van de consument met de beroemdheid hierbij?
2. Wat voor invloed heeft het imago van de beroemdheid op de attitude en koopintentie
3. In hoeverre kunnen vrouwen en mannen zich identificeren met een mannelijke
beroemdheid?
Allereerst wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag namelijk welke invloed het imago
van de beroemdheid heeft op de attitude en koopintentie. Hiervoor zijn twee hypotheses
opgesteld die voorspellen dat naarmate consumenten het imago van de beroemdheid in een
advertentie zien als positiever, deze advertentie positiever wordt beoordeeld (H1a) en de
koopintentie groter is (H1b). Uit mijn onderzoek blijkt inderdaad dat het imago van de
beroemdheid van invloed is op hoe consumenten een advertentie beoordelen. Het gebruik van
een beroemdheid met een positief imago in de advertentie zorgt ervoor dat deze advertentie
als positiever wordt ervaren dan wanneer een beroemdheid met een negatief imago wordt
ingezet. Daarnaast is de consument bij een positief imago ook eerder geneigd om het
geadverteerde product/merk te kopen dan bij het gebruik van een negatief imago.
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Ten tweede wordt de vraag beantwoord welke rol de mate van identificatie van de consument
met de beroemdheid hierbij speelt. Hiervoor zijn vier verschillende hypotheses opgesteld. Ten
eerste twee hypotheses die voorspellen dat naarmate de consument zich meer aangetrokken
voelt door beroemdheden die hun ideale zelfbeeld presenteren, des te positiever de advertentie
wordt ontvangen (H2a) en hoe groter de koopintentie (H2b). Ten tweede zijn er twee
hypotheses die voorspellen dat naarmate de consument zich meer kan identificeren met de
beroemdheid in de advertentie, de advertentie positiever wordt ontvangen (H3a) en de
koopintentie groter is (H3b). Bij deze laatste hypotheses zijn de maten voor identificatie de
waargenomen gelijkheid en de mate van transportatie. In mijn onderzoek komt naar voren dat
de mate van identificatie inderdaad van belang is. Wanneer consumenten de beroemdheid zien
als positief zijn alle maten die gebruikt zijn om identificatie te meten (ideale zelfbeeld,
waargenomen gelijkheid en transportatie) groter dan bij het gebruik van een negatief imago.
Consumenten kunnen zich beter identificeren met een beroemdheid die een positief imago
heeft. Deze verschillende maten van identificatie kunnen echter niet gezien worden als
mediërende variabelen. Het effect loopt niet van een positief imago via identificatie naar de
attitude ten aanzien van de advertentie en de koopintentie. Wel blijkt dat wanneer identificatie
groter is de attitude ten aanzien van de advertentie met deze beroemdheid positiever is. Ook
is de intentie om het product/merk te kopen groter bij een hogere mate van identificatie.
Als laatste wordt antwoord gegeven op de derde deelvraag, in hoeverre vrouwen en mannen
zich kunnen identificeren met een mannelijke beroemdheid. De hypothese voorspelt dat
mannen zich beter kunnen identificeren met een mannelijke beroemdheid dan vrouwen (H4).
Het geslacht blijkt in mijn onderzoek echter geen rol te spelen bij de verschillende variabelen
die de mate van identificatie meten. Mannen en vrouwen kunnen zich in dezelfde mate
identificeren met een mannelijke beroemdheid.

6.2 Verklaringen, beperkingen en aanbevelingen
Er wordt naar een verklaring gezocht voor de niet significante resultaten. Allereerst bleken
hypothese 2a, 2b, 3a en 3b niet significant te zijn. De verschillende maten voor identificatie
bleken na analyse geen mediërende variabelen te zijn tussen het imago en de attitude of
koopintentie. Eén van de redenen die dit resultaat kan verklaren is dat de variabele
identificatie een zeer moeilijk latent begrip is om te meten. Om identificatie te meten zijn drie
verschillende schalen gebruikt om zoveel mogelijk verschillende aspecten van dit concept te
achterhalen. Toch is het heel goed mogelijk dat bepaalde aspecten niet zijn meegenomen. Ook
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is de mate van identificatie gemeten aan de hand van de blootstelling aan een advertentie
waarin één van de twee beroemdheden werd weergegeven. Het is waarschijnlijk veel
moeilijker om je als consument te kunnen identificeren met een beroemdheid door alleen te
kijken naar een advertentie. Hierbij speelt ook de kennis en het gevoel die de consument heeft
over een beroemdheid een rol. Het kan zo zijn dat deze eigenschappen niet gelijk verdeeld
zijn over de twee beroemdheden doordat mensen vaker blootgesteld worden aan de ene
beroemdheid en veel minder vaak aan de andere beroemdheid. Om je te kunnen identificeren
is er bepaalde kennis nodig die al veel eerder is opgedaan door blootstelling aan de media.
Daarom is het wellicht beter om in het vervolg ook deze kennis te meten en de proefpersonen
te informeren over wie deze beroemdheden zijn door ze een filmpje te laten zien of een
verhaal te laten lezen waarin de consumenten zich kunnen verliezen.
Het was met name erg moeilijk is om een goede beroemdheid te vinden met een negatief
imago. In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van Regilio Tuur die achteraf toch een redelijk
negatief imago bleek te hebben. Echter de gebeurtenissen die zijn imago hebben bepaald zijn
niet erg recent en een aantal proefpersonen wist daarom niet precies wie hij was. Hieruit werd
duidelijk dat kennis een belangrijke factor bleek te zijn. Daarnaast bestaat er ook een verschil
tussen Regilio Tuur en Marco Borsato als het gaat om waarom zij beroemd zijn. Zo is Regilio
Tuur een bekende sporter en is Marco Borsato een bekende zanger. In volgend onderzoek zou
er gebruik gemaakt kunnen worden van beroemdheden die hetzelfde vak beoefenen.
Daarnaast wordt er in de advertentiereclame gemaakt voor een jeansmerk. Wellicht is het zo
dat niet iedere consument zich betrokken voelt bij een spijkerbroekenmerk. Daarnaast gaat het
tevens om een niet bestaand en daarmee onbekend merk. Verder onderzoek zou de mate van
betrokkenheid mee kunnen nemen als variabele die mede de mate van identificatie, de attitude
en koopintentie kan de beïnvloeden.
Daarnaast bleek hypothese 4 evenmin significant te zijn. Mannen en vrouwen verschillen niet
in hun mate waarin ze zich kunnen identificeren met een mannelijke beroemdheid. Een
verklaring voor dit effect kan worden gezocht in het feit dat het voor vrouwen sociaal
acceptabeler is om zich hetzelfde te gedragen als het andere geslacht (Deaux & Lafrance,
1998). Om deze reden zouden vrouwen zich dan ook net zo goed kunnen identificeren met
een mannelijke beroemdheid dan mannen met een mannelijke beroemdheid. Wellicht zou er
wel een verschil zijn als mannen worden blootgesteld aan een vrouwelijke beroemdheid.
Toekomstig onderzoek zou dan ook een vergelijking kunnen maken tussen een vrouwelijke
beroemdheid met een negatief en een vrouwelijke beroemdheid met een positief imago.
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Mannen zouden zich misschien wel minder kunnen identificeren met een vrouwelijke
beroemdheid dan vrouwen met een mannelijke beroemdheid. Verder is er in dit onderzoek
gebruik gemaakt van een relatief kleine sample. Door gebruik te maken van een grotere groep
proefpersonen worden waarschijnlijk eerder significante resultaten gevonden.
Vervolgonderzoek zou daarom ook de mate van identificatie op ander wijze met andere
schalen en met meer proefpersonen kunnen meten.
Aangezien de modemarkt erg competitief is, is het van belang om op een effectieve manier te
adverteren waarbij er gebruik gemaakt dient te worden van onderscheidende cues in de vorm
van symbolen, zoals een beroemdheid. Omdat consumenten merken gebruiken om hun eigen
identiteit vorm te geven en te uiten is het tevens noodzakelijk te weten in welke mate
identificatie met deze beroemdheid een rol speelt. Uit mijn onderzoek komt naar voren dat het
imago van de beroemdheid wel degelijk een effect heeft op de attitude en koopintentie.
Strategen en reclamemakers kunnen nu beter inspelen op wat als een effectieve printreclame
met gebruik van een beroemdheid kan worden gezien. Er dient namelijk gebruik te worden
gemaakt van een imago die door consumenten wordt gezien als positief. Ook kan de verkoop
worden vergroot door in te spelen op de mate van identificatie. Merken zouden moeten
inspelen op de congruentie tussen het imago van de beroemdheid en de identiteit van de
consument. Hoe meer men zich kan identificeren met een beroemdheid hoe groter deze
koopintentie namelijk zal zijn. Hierbij hoeft er echter geen rekening te worden gehouden met
het geslacht van de consument als de beroemdheid in de advertentie een man is.
Reclamemakers kunnen met deze kennis effectiever een beroemdheid inzetten passend bij de
doelgroep van het merk of product.
De strijd tussen de beroemdheden is gewonnen door het positieve imago. De attitude en de
koopintentie is bij een positief imago het grootst. Daarbij speelt identificatie zeker een rol,
maar niet die van scheidsrechter die tussen het imago en de attitude of koopintentie staat.
Wellicht moeten de regels die het spel van overtuiging bepalen, worden aangepast waarbij
identificatie onder andere omstandigheden en op andere wijze gemeten dient te worden.
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Bijlage
Vragenlijst

1. Wat is uw geslacht?
- man
- vrouw

2. Wat is uw leeftijd?
….

3. Wat is uw opleidingsniveau?
- VMBO
- MBO
- HAVO
- HBO
- VWO
- WO
- Anders, namelijk…

4. Attitude ten aanzien van de beroemdheid (Fishbein & Azjen, 2010)
Ik vind de beroemdheid…
Erg onplezierig

123456

Erg plezierig

Erg onvermakelijk

123456

Erg vermakelijk

Erg onaantrekkelijk

123456

Erg aantrekkelijk

Erg irritant

123456

Erg leuk

Erg saai

123456

Erg interessant

Erg negatief

123456

Erg positief

Erg onbetrouwbaar

123456

Erg betrouwbaar
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5. Wishfull identifiction (Hoffner, 1996; Hoffner & Buchanan, 2005)
Deze beroemdheid is de soort persoon die ik ook zou willen zijn.
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens
Ik zou willen dat ik meer was zoals deze beroemdheid.
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens
De beroemdheid in de advertentie is iemand die ik tracht te evenaren.
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens
Ik zou graag de dingen willen doen die deze beroemdheid ook doet.
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens
Ik zou mij nooit willen gedragen als deze beroemdheid
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens

6. Identificatie door transportatie (Cohen, 2001; Green & Brock, 2000)
Wanneer ik de advertentie zie, kan ik een levendig beeld vormen van deze beroemdheid en
zijn leven (Green & Brock, 2000).
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens
Wanneer ik de advertentie zie, ga ik over het leven van deze beroemdheid nadenken. (Green
& Brock, 2000).
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens
Het voelt alsof ik in de huid van de beroemdheid kan kruipen (Cohen, 2001).
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens
Ik kan mijzelf in de wereld van deze beroemdheid verliezen (Cohen, 2001).
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens

7. Waargenomen gelijkheid (McCroskey, Richmond, & Daly, 1975)
Deze beroemdheid denkt hetzelfde als ik.
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens
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Deze beroemdheid gedraagt zich hetzelfde als ik.
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens
Deze beroemdheid is zoals ik ben.
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens
Deze beroemdheid is gelijk aan mij.
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens

8. Koopintentie (Maheswaran & Chaiken, 1991)
Door deze advertentie zal ik dit product/merk eerder kopen.
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens
Deze advertentie zorgt ervoor dat ik eerder aan dit product/merk zal denken, als ik de
volgende keer een spijkerbroek ga kopen.
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens
De spijkerbroek voldoet niet aan de eisen die ik stel aan dit product.
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens
De volgende keer dat ik een spijkerbroek zal kopen is het waarschijnlijk van dit merk.
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Volledig mee eens
Door deze advertenties lijkt het mij onverstandig om dit product/merk te kopen.
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens
Door deze advertenties is het mogelijk dat ik ooit dit product/merk zal kopen.
Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 6 7 Helemaal mee eens

9. Attitude ten aanzien van de advertentie (Fishbein & Azjen, 2010)
Ik vind de advertentie …
Erg negatief

1234567

Erg positief

Erg saai

1234567

Erg interessant

Erg irritant

1234567

Erg leuk

Erg waardeloos

1234567

Erg waardevol

Erg onplezierig

1234567

Erg plezierig
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Erg onvermakelijk

1234567

Erg vermakelijk

Erg onaantrekkelijk

1234567

Erg aantrekkelijk
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