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Samenvatting 

 

Door het open karakter, het grote aantal gebruikers en de mogelijkheid om berichten te 

retweeten, kan negatieve word-of-mouth (WOM) via Twitter in korte tijd veel mensen 

beïnvloeden. Er is echter weinig bekend over de effecten van negatieve WOM over merken 

op consumentengedrag en -attitude via het platform Twitter. Daarom is middels twee studies 

onderzoek gedaan naar het effect van negatieve productgerelateerde tweets op het 

merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van consumenten om negatieve WOM 

over het betreffende merk te verspreiden.  

 In studie 1 werd een experiment uitgevoerd waaruit bleek dat consumenten door het 

zien van negatieve tweets over een product een lager merkvertrouwen hebben en de neiging 

hebben om het negatieve nieuws te verspreiden. Verder wees studie 1 uit dat het aantal 

negatieve tweets over het product een merkbaar effect had: vier negatieve tweets zorgden 

voor een nog lager merkvertrouwen dan twee negatieve tweets, en bij vier negatieve tweets 

was de intentie om negatieve WOM over het merk te verspreiden nog hoger dan bij twee 

negatieve tweets. In deze studie bleek bovendien dat het soort profielafbeelding van de 

twitteraar (ei-afbeeding vs. abstracte afbeelding vs. echte foto) die de negatieve tweet zendt, 

slechts een marginaal effect heeft. 

 Studie 2 vloeide voort uit de bevindingen van studie 1: in studie 2 werd een nieuw 

experiment uitgevoerd dat als doel had te achterhalen of andere bronkenmerken dan soort 

profielafbeelding van de twitteraar wél van invloed zijn op merkvertrouwen en op intentie tot 

verspreiding van negatieve berichten over het betreffende merk. In deze studie werden een 

bedrijfs- vs. persoonlijk Twitter-account en een deskundige vs. ondeskundige zender van de 

tweet systematisch gevarieerd in de stimuli voor de respondenten. Het aantal negatieve tweets 

werd in dit experiment niet gevarieerd: in alle condities zagen de respondenten één negatieve 

tweet. De resultaten in deze studie wezen uit dat ook één negatieve tweet zorgt voor een lager 

merkvertrouwen en voor de neiging om negatieve WOM over het merk te verspreiden. Verder 

bleek dat het type Twitter-account (bedrijf vs. persoonlijk) geen effect had op het lagere 

merkvertrouwen noch op de hogere intentie om negatieve WOM over het merk te 

verspreiden. Het bronkenmerk deskundigheid had echter een belangrijk tweeledig effect: als 

de tweet geuit wordt door een twitteraar die deskundig is op het gebied van het negatief 

beoordeelde product, dan zorgt dit voor een sterkere daling van het merkvertrouwen, en ook 
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voor een sterkere intentie om negatieve WOM over het merk te verspreiden, dan wanneer de 

twitteraar niet deskundig is.  

 In beide studies is ook nagegaan in hoeverre een negatief merkvertrouwen correleert 

met de intentie om negatieve WOM over het merk te verspreiden. Zowel in studie 1 als in 

studie 2 liet een regressieanalyse zien dat naarmate het merkvertrouwen daalt de neiging van 

een consument om negatieve berichten over het merk te verspreiden groter wordt. Het voor 

merken schadelijke effect op merkvertrouwen bij de consument bepaalt dus deels de intentie 

van de consument om negatieve WOM over het merk te verspreiden.  

 Ten slotte mag met enige voorzichtigheid – het stimulusmateriaal van studies 1 en 2 

verschilde enigszins –  geconcludeerd worden dat de effecten van één negatieve tweet (studie 

2) in lijn is met de effecten van twee respectievelijk vier negatieve tweets (studie 1). Na het 

samenvoegen van de data van studie 1 en 2 blijkt dat het schadelijke effect op zowel 

merkvertrouwen als op intentie tot verspreiding van negatieve berichten over het merk groter 

is bij vier tweets dan bij twee tweets, en bij twee tweets groter dan bij één tweet. 

 De uitkomsten van de twee studies samen benadrukken dat merken er goed aan doen 

te beseffen dat negatieve WOM, ook via Twitter, schadelijke gevolgen heeft voor het merk. 

De uitkomsten van deze twee studies onderstrepen niet alleen dat webcare-interventies 

noodzakelijk zijn om negatieve merkevaluaties naar aanleiding van negatieve 

productgerelateerde tweets te beperken, maar ook dat tijdige interventies cruciaal zijn: gezien 

het sterke negatieve effect van aantal tweets neemt de schade snel toe. 
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1. Studie 1 

 

1.1 Inleiding 

Sociale media hebben een enorme impact op mond-tot-mond communicatie, ook wel word-

of-mouth (WOM) genoemd. Consumenten kunnen sinds de komst van sociale media namelijk 

op eenvoudige wijze en op grote schaal allerlei ideeën, meningen en andere inhoud met elkaar 

delen (Scott, 2010). Een populair platform voor het delen van dergelijke informatie is het 

microblog Twitter.  

 Door het grote aantal gebruikers en berichten (tweets) per dag, kan WOM via Twitter 

zich razendsnel verspreiden. Hoewel uit diverse onderzoeken is gebleken dat eWOM 

(electronic word-of-mouth) via bijvoorbeeld reviewsites effect heeft op consumentengedrag 

en -attitude, is nog weinig bekend over de effecten van eWOM via Twitter op 

consumentengedrag en -attitude. Deze studie levert een bijdrage aan dit onderzoeksdomein 

door te onderzoeken in hoeverre negatieve productgerelateerde tweets invloed hebben op het 

merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van consumenten tot het verspreiden van 

negatieve WOM (NWOM) over het merk.  

 

1.1.1 Sociale media  

De ontwikkeling van Web 1.0 naar Web 2.0 heeft het mogelijk gemaakt dat mensen niet 

alleen informatie op het internet kunnen consumeren, maar ook kunnen creëren (Berthon, Pitt, 

Plangger & Shapiro, 2012). ‘Sociale media’ is een verzamelterm voor internettoepassingen 

waarmee men gecreëerd materiaal (onder andere teksten, foto’s en filmpjes) kan delen en 

uitwisselen (Kaplan & Haenlein, 2010). Enkele voorbeelden van sociale media zijn blogs, 

sociale netwerksites, websites voor filesharing, reviewwebsites en forums (Scott, 2010; 

Berthon et al., 2012). Sociale netwerken, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter  zijn de meest 

bekende platformen van sociale media.  

 Twitter bestaat sinds 2006 en volgens Twittermania (2012) heeft Twitter wereldwijd 

zo’n 1 miljard geregistreerde leden, ook wel twitteraars genoemd. Met Twitter kunnen 

gebruikers tweets met elkaar delen via de Twitter-website of via een applicatie voor 

smartphones en tablets. Deze tweets worden getoond in de tijdlijn op de gebruikerspagina van 

de twitteraar zelf en bij andere gebruikers die de twitteraar volgen. Door voor trefwoorden in 

de tweet een # (hashtag) te plaatsen, kunnen tweets gecategoriseerd worden: via Twitter 

kunnen gebruikers op een hashtag zoeken en alle tweets met dezelfde hashtag zien. Door te 
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klikken op een ‘hashtagged’ woord of door een ‘hashtagged’ woord in de zoekbalk te typen, 

worden alle berichten getoond waarin dat trefwoord middels een hashtag is gemarkeerd.  

 Een sociaal medium zoals Twitter maakt een constante connectie tussen mensen 

mogelijk (Jansen, Zhang, Sobel & Crowdury, 2009). Het stelt organisaties in staat om 

rechtstreeks met consumenten te communiceren en vice versa. Ook maken sociale media het 

mogelijk dat consumenten onderling online kunnen communiceren over bijvoorbeeld 

producten en diensten van bepaalde merken. Dit zorgt ervoor dat de communicatie tussen de 

zakelijke wereld en klanten, maar ook tussen consumenten onderling, steeds interactiever 

wordt. Hierdoor hebben sociale media een enorme invloed op WOM.  

 

1.1.2 Word-of-mouth communicatie 

WOM wordt gedefinieerd als communicatie waarbij positieve of negatieve informatie wordt 

uitgewisseld tussen consumenten over gebruik of kenmerken van producten en diensten 

(Arndt, 1967; Brown, Barry, Dacin & Gunst, 2005; Westbrook, 1987). Ook behoort 

informatie tussen consumenten over bedrijven die de producten en diensten aanbieden, tot 

WOM (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004).  

 Bij traditionele WOM wordt de informatie tussen consumenten face-to-face gedeeld, 

terwijl eWOM online plaatsvindt. Hennig-Thurau et al. (2004, p. 39) hanteren de volgende 

definitie van eWOM: “Positieve of negatieve informatie van potentiële, feitelijke of 

voormalige klanten over een product of bedrijf, die ter beschikking wordt gesteld aan een 

grote hoeveelheid personen en instellingen via het internet.”  

 Ondanks dat WOM en eWOM veel op elkaar lijken, zijn er een aantal duidelijke 

verschillen (Helm, 2000; Park, Lee & Han, 2007; Cheng & Zhou, 2010). Zo is offline WOM 

vaak beperkt tot een lokaal sociaal netwerk, terwijl eWOM over de hele wereld verspreid kan 

worden. Bij WOM zijn de zender en ontvanger van de informatie daarom vaak bekenden van 

elkaar, terwijl de zender en ontvanger bij eWOM vaak onbekenden van elkaar zijn. Een 

belangrijk verschil tussen WOM en eWOM is ook dat de zender en ontvanger van de 

informatie bij eWOM van elkaar gescheiden zijn in tijd en ruimte (Steffes & Burgee, 2009). 

Doordat eWOM via internet verspreid wordt, is het bovendien toegankelijk voor een 

onbeperkt aantal mensen voor een lange periode (Park, Lee & Han, 2007; Cheng & Zhou, 

2010). Daarbij is eWOM permanent opgeslagen op het internet en dus altijd terug te vinden. 

Hierdoor kan eWOM over een lange periode een grote hoeveelheid mensen beïnvloeden, 

waardoor de effecten van eWOM vaak vele malen sterker zijn dan de effecten van offline 

WOM (Helm, 2000).  
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 Steeds meer organisaties passen daarom webcare toe, een interventie tegen negatieve 

WOM. Hierbij scannen organisaties iedere dag het internet, zoekend naar eWOM van 

consumenten die hun merk, dienst of product vermelden, en reageren hierop. Webcare kan 

worden gedefinieerd als het monitoren van online consumentenreviews over organisaties, 

producten of diensten, waarbij wordt gereageerd op die berichten (Kerkhof, Beukeboom, Utz 

en de Waard, 2010). De reactie van een organisatie op eWOM kan plaatsvinden in 

bijvoorbeeld de vorm van een excuus of een doorverwijzing naar een collega die het probleem 

oplost. Het tijdig reageren op negatieve WOM kan niet alleen het probleem van de consument 

oplossen, maar het kan ook een einde maken aan een onnodige stroom van vervolgklachten 

van andere consumenten die worden blootgesteld aan de negatieve WOM (Van Noort & 

Willemsen, 2012). Ook resulteert het middels webcare reageren op online klachten in 

positievere merkevaluaties dan het niet reageren op online klachten, aldus Van Noort en 

Willemsen (2012). Tot slot blijken klanten die tevreden zijn over het oplossen van klachten 

via social media, bereid 21% meer te besteden bij dat bedrijf (Twittermania, 2012). Het doel 

van webcare is het verbeteren van merkevaluaties van klagende en aan negatieve WOM 

blootgestelde consumenten (Van Noort & Willemsen, 2012). 

 

1.1.3 eWOM via Twitter 

Een populair platform voor het delen van ervaringen over merken en producten, is het 

microblog Twitter. Twitter stelt mensen in staat om allerlei gedachten, ervaringen en 

meningen over merken met anderen te delen, op een manier zoals dat nog niet eerder 

voorkwam (Jansen en Zhang, 2009). Microbloggen, ook wel Twitteren genoemd, heeft 

daardoor invloed op eWOM. Een opvallend verschil tussen eWOM via Twitter en andere 

vormen van eWOM is de berichtgrootte. Tweets bestaan uit maximaal 140 karakters, 

waardoor eWOM in de vorm van tweets altijd kort van aard is.  

 Daarbij is eWOM via Twitter, in tegenstelling tot andere vormen van eWOM, 

ongevraagd. Door het volgen van een twitteraar verschijnen alle tweets van die twitteraar in 

de tijdlijn van de volgers. Op deze manier wordt men blootgesteld aan alle gedachten, 

ervaringen en meningen die twitteraars via tweets delen. Hierbij kan het ook gaan om tweets 

over producten en diensten. Aangezien men op Twitter meestal niet expliciet op zoek is naar 

informatie over producten en merken en men dergelijke eWOM vaak per toeval leest, is 

eWOM via Twitter vaak ongevraagde eWOM. Bij het lezen van eWOM op bijvoorbeeld 

reviewwebsites, zijn consumenten geïnteresseerd in informatie over het product of merk.  

Volgens De Bruyn en Lilien (2009) gaan consumenten in dat geval actief op zoek naar 
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informatie die hen kan beïnvloeden in beslissingen die ze nemen. eWOM via dergelijke 

platformen is derhalve gevraagde eWOM.  

 Een tweede uniek kenmerk van eWOM via Twitter is de snelheid van verspreiding. 

Volgens Twittermania (2012) verwerkt Twitter wereldwijd zo’n 500 miljoen tweets per dag, 

waardoor berichten op Twitter zich razendsnel onder veel mensen kunnen verspreiden. Deze 

snelle verspreiding van informatie wordt versterkt door de mogelijkheid om tweets te 

retweeten.  Met een retweet (RT) stuurt een twitteraar een bericht van iemand anders door 

naar zijn/haar eigen netwerk van volgers. Middels deze functie kan informatie snel worden 

gedeeld met andere twitteraars.  

 Een laatste uniek kenmerk van eWOM via Twitter is de toegankelijkheid. Terwijl men 

bijvoorbeeld bij Facebook een account moet hebben om de berichten op Facebook te zien, 

hoeft men geen Twitter-account te hebben om tweets van twitteraars te kunnen zien. Dit open 

karakter zorgt ervoor dat in principe iedereen blootgesteld kan worden aan eWOM via 

Twitter.  

 

1.1.4 De effecten van eWOM  

eWOM is één van de meest invloedrijke bronnen voor beslissingen van consumenten (Brown 

et al., 2005; Cheng & Zhou, 2010; Noort & Willemsen, 2012). Steeds meer consumenten 

vertrouwen op eWOM bij het nemen van beslissingen. eWOM  wordt door consumenten 

namelijk als een betrouwbare bron van informatie gezien omdat de zenders van de informatie 

medeconsumenten zijn (Chiou & Cheng, 2003; Sen & Lerman, 2007). Zodoende is eWOM 

een belangrijke bron van merk- en productinformatie voor consumenten (Brown et al., 2005).  

 Volgens Cheng en Zhou (2010) zijn de effecten van eWOM in te delen in twee 

categorieën. Allereerst zijn er effecten die betrekking hebben op consumenten, bijvoorbeeld 

op de attitude ten opzichte van de organisatie en op de koopintentie. Het andere type effecten 

heeft betrekking op de invloed van eWOM op organisaties. Zo stellen Hennig-Thurau et al. 

(2010) dat negatieve eWOM vaak leidt tot reputatieschade en een dalende omzet.  

 Uit diverse onderzoeken (Arndt, 1967; Chevalier & Mayzlin, 2006; Vemeulen & 

Seegers, 2009) blijkt dat negatieve WOM schadelijke effecten heeft op diverse fases van het 

besluitvormingsproces van consumenten. Chiou en Cheng (2003) bevestigen deze bevinding 

en stellen dat negatieve eWOM op online discussiefora merkevaluaties van consumenten 

negatief beïnvloedt.  

 Eén van de eerste onderzoeken naar de effecten van negatieve WOM heeft uitgewezen 

dat  NWOM negatieve effecten heeft op koopgedrag van consumenten (Arndt, 1967). Daarbij 



Masterscriptie   -   De overtuigingskracht van #Twitter  -   juni 2013   9 
 

concludeerde Arndt (1967) dat blootstelling aan positieve WOM over een merk leidde tot 

toename van aankopen bij het betreffende merk, terwijl de hoeveelheid aankopen bij 

blootstelling aan negatieve WOM over het merk juist afnam. Soortgelijk onderzoek van 

Chevalier en Maylin (2006) wees uit dat positieve online boekenreviews leiden tot meer 

aankopen van het besproken boek op de website en dat negatieve online boekenreviews leiden 

tot minder aankopen op de website. 

 Uit onderzoek van Vermeulen en Seegers (2009) blijkt dat eWOM niet alleen effect 

heeft op consumentengedrag maar ook op consumentenattitude. Het onderzoek wees uit dat 

positieve online hotelreviews leiden tot een positieve attitudeverandering ten aanzien van het 

besproken hotel, terwijl blootstelling aan negatieve reviews leidt tot een negatieve 

attitudeverandering bij consumenten ten aanzien van het hotel (Vermeulen & Seegers, 2009).  

 

1.1.5 De effecten van eWOM via Twitter 

Hoewel diverse onderzoeken hebben bevestigd dat eWOM, via bijvoorbeeld reviewsites, 

effect heeft op gedrag en attitude van consumenten, is nog weinig bekend over de effecten 

van eWOM via Twitter op consumenten. Onderzoek van Jansen en Zhang (2009) heeft 

uitgewezen dat 19% van alle tweets een merknaam bevat. Van deze tweets bevat 20% een 

gevoelsuiting over het merk, waarbij het in 50% van de gevallen gaat het om positieve 

eWOM en in 33% van de gevallen om negatieve eWOM (Jansen & Zhang, 2009).  Als één 

van de eersten stelde Barthon (2006) dat tweets als eWOM een rol kunnen spelen in 

aankoopbeslissingen van consumenten. Vanwege bovendien het hoge aantal tweets per dag en 

het gegeven dat ontevreden klanten hun ervaring met veel meer mensen delen dan tevreden 

klanten dat doen (Kotler, 1991; Chatterjee, 2001), passen steeds meer organisaties het 

hiervoor besproken webcare toe. Dit doen organisaties echter zonder voldoende 

wetenschappelijke argumenten.  

 Stricker (2011) heeft de eerste stap gezet in het wetenschappelijk onderzoek over de 

effecten van eWOM via Twitter op consumentengedrag en -attitude. Zij deed onderzoek naar 

de effecten van negatieve productgerelateerde tweets op koopintentie en merkattitude van 

consumenten. Middels een survey, waarin proefpersonen werden blootgesteld aan een 

negatieve productgerelateerde tweet over het merk CoffeeCompany, onderzocht Stricker 

(2011) of bepaalde factoren invloed hebben op het effect van negatieve productgerelateerde 

tweets op koopintentie en merkattitude van consumenten.  

 De factoren die Stricker (2011) in haar onderzoek heeft betrokken, zijn (1) de relatie 

tussen de zender en ontvanger, (2) de betrokkenheid bij het lezen van het bericht en (3) de 
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kwaliteit van de tweet. Deze factoren zijn onder te brengen in de vijf categorieën van 

determinanten die volgens Cheng en Zhou (2010) ten grondslag liggen aan de effecten van 

WOM. Deze categorieën zijn (1) de relatie tussen zender en ontvanger van de informatie, (2) 

de informatie zelf, (3) de bron van informatie, (4) de ontvanger van de informatie en (5) de 

situationele factoren.  

 De relatie tussen de zender en ontvanger van de negatieve productgerelateerde tweet 

bleek de meeste invloed te hebben op het effect van negatieve productgerelateerde tweets.  

Proefpersonen die werden blootgesteld aan een negatieve productgerelateerde tweet van een 

bekende, hadden een lagere koopintentie dan proefpersonen die de tweet lazen van een 

onbekende (Stricker, 2011). De overige twee factoren bleken minder van belang. Een 

bijkomstigheid is dat de negatieve berichten over CoffeeCompany meer invloed hadden op de 

koopintentie dan op merkattitude.  

 Er zijn meerdere factoren van consumentengedrag en -attitude die door negatieve 

WOM via Twitter beïnvloed kunnen worden, zoals het merkvertrouwen van consumenten en 

de intentie van consumenten tot het verspreiden negatieve WOM over het merk. In deze 

studie wordt onderzocht in hoeverre negatieve productgerelateerde tweets effect hebben op 

het merkvertrouwen van consumenten en op hun intentie om negatieve WOM over het merk 

te verspreiden. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de nog beperkte wetenschappelijke 

inzichten over de invloed van negatieve WOM via Twitter op consumentengedrag en                

-attitude.  

 

1.1.6 Merkvertrouwen en verspreiden van negatieve WOM  

Uit diverse onderzoeken (Matzler, Grabner-Kräuter & Bidmon, 2006; Punniyamoorthy & Raj, 

2007) blijkt dat de factor merkvertrouwen invloed heeft op het vertonen van merkloyaal 

gedrag door consumenten. Merkvertrouwen wordt gedefinieerd als het vertrouwen van 

consumenten op de bekwaamheid van het merk om de voorgenomen functie uit te voeren 

(Chaudhuri & Holbrook, 2001). Chaudhuri en Holbrook (2001) stellen dat organisaties 

merkvertrouwen van consumenten zien als één van de belangrijkste eigenschappen in de 

relatie tussen organisatie en consumenten. Volgens Matzler et al. (2006) en Punniyamoorthy 

en Raj (2007) is het merkvertrouwen een belangrijke variabele in de ontwikkeling van lange, 

duurzame relaties en merkloyale klanten.  

 Hoe hoger de mate van vertrouwen in een merk, hoe groter de kans dat consumenten 

loyaal zijn aan een merk en het merk boven andere merken verkiezen (Rauyruen & Miller, 

2007). Dit uit zich onder andere door het doen van heraankopen bij het merk en het 
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verspreiden van  positieve WOM over het merk (Rauyruen & Miller, 2007; Kim, Choi, Qualls 

& Han, 2008). Volgens Morgan en Hunt (1994) is merkvertrouwen het belangrijkste attribuut 

dat een merk kan bezitten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat marketeers zich richten op 

het ontwikkelen van een sterk merk met merkloyale klanten.  

 Ondanks het belang van merkvertrouwen in het creëren van een sterk merk met loyale 

klanten, is nog geen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van negatieve 

WOM via Twitter op deze factor. De vraag is of negatieve productgerelateerde tweets over 

een merk effect hebben op de mate van merkvertrouwen van consumenten. Stricker (2011) 

heeft aangetoond dat negatieve productgerelateerde tweets een negatief effect hebben op één 

van de uitingen van merkloyale klanten, namelijk koopintentie. Tot op heden is echter nog 

geen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten op de intentie tot verspreiden 

van WOM over het merk op Twitter.  

 Aangezien uit diverse onderzoeken (Arndt, 1967; Herr, Kardes & Kim, 1991; 

Aragones, 1997; Chevalier & Mayzlin, 2006; Sen & Lerman, 2007) is gebleken dat negatieve 

WOM meer invloed heeft op consumentengedrag en -attitude dan positieve WOM en dat 

negatieve WOM schadelijke effecten heeft op diverse fases van het besluitvormingproces van 

consumenten,  richt deze studie zich op het effect van negatieve productgerelateerde tweets op 

het merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van consumenten om negatieve 

WOM over het merk te verspreiden. Bovendien delen tevreden klanten, zoals eerder 

besproken, hun ervaring met veel meer mensen dan tevreden klanten dat doen.  

 

1.1.7 Positieve versus negatieve WOM 

Deze studie richt zich op de effecten van negatieve productgerelateerde tweets. Diverse 

onderzoeken (Herr, Kardes & Kim, 1991; Aragones, 1997; Sen & Lerman, 2007) hebben 

namelijk geconcludeerd dat consumenten meer aandacht schenken aan negatieve WOM dan 

aan positieve WOM.  

 Het gegeven dat men de neiging heeft om meer gewicht toe te kennen aan negatieve 

informatie dan aan positieve informatie, wordt ook wel het negativity effect (Aragones, 1997; 

Chevalier & Mayzlin 2006) of negativity bias (Skowronski & Carlston, 1989) genoemd. 

Hieraan ligt ten grondslag dat men negatieve WOM vaak als meer betrouwbaar ervaart dan 

positieve WOM. Bij negatieve informatie denkt men namelijk minder vaak dat de informatie 

afkomstig is van niet objectieve marketeers (Weinberger, Allen & Dillon, 1981). Bovendien 

stellen Herr et al. (1991) en Ahluwalia (2002) dat voor consumenten negatieve 

productinformatie zwaarder weegt dan positieve productinformatie omdat consumenten 
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negatieve informatie kenmerkend vinden voor een kwalitatief slecht product, terwijl positieve 

informatie volgens consumenten niet per definitie kenmerkend is voor een kwalitatief goed 

product.  

 Uit sommige onderzoeken blijken echter tegenstrijdige resultaten. Zo blijkt uit 

onderzoek van Laczniak, DeCarlo en Ramanswami (2001) en Doh en Hwang (2009) dat men 

soms op negatieve berichten over een merk reageert en men daardoor juist meer toegewijd 

wordt aan een merk. Volgens deze onderzoeken kunnen negatieve berichten juist nuttig zijn 

bij het bevorderen van een positieve houding ten opzichte van een merk (Laczniak et al., 

2001; Doh en Hwang (2009).  

 In deze studie gaan we na of negatieve productgerelateerde tweets effect hebben op 

merkvertrouwen van consumenten en de intentie van consumenten tot het verspreiden van 

negatieve WOM over het merk. Derhalve levert deze studie een bijdrage aan de 

wetenschappelijk inzichten in dit domein. De onderzoeksvraag die op basis van deze literatuur 

wordt opgesteld, is:  

  

OV1: In hoeverre hebben negatieve productgerelateerde tweets effect op het 

merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van consumenten tot 

het verspreiden van negatieve WOM over het merk? 

 

1.1.8 Factoren die de overtuigingskracht van WOM beïnvloeden  

Verschillende studies (Gilly, Graham, Wolfinbarger & Yale, 1998; Brown, Broderick & Lee, 

2007; Doh & Hwang, 2009) hebben onderzocht welke determinanten ten grondslag liggen aan 

de overtuigingskracht van WOM. Zoals eerder gesteld zijn de determinanten die hieraan ten 

grondslag liggen te verdelen in vijf categorieën (Cheng & Zhou, 2010).  

 Zo zijn karakteristieken van het platform waarop de WOM is geplaatst, van invloed. 

Uit onderzoek van Brown et al. (2007) en Park et al. (2007) blijkt dat vertrouwen in het 

platform waar de eWOM op geplaatst is, bepalend is voor het effect van de eWOM. Mensen 

die geen vertrouwen hebben in eWOM via een bepaald platform, zullen zich ook niet snel 

door deze eWOM laten beïnvloeden. De attitude tegenover productreviews op Twitter wordt 

daarom als controlevariabele meegenomen.  

 Volgens Lau en Ng (2001) is productbetrokkenheid ook een belangrijke beïnvloeder 

van de overtuigingskracht van WOM. Productbetrokkenheid is de mate van persoonlijke 

interesse in het product (Lau & Ng, 2001). Hoe hoger de mate van productbetrokkenheid, hoe 

meer tijd en energie iemand zal steken in het zoeken van informatie over het product. Het 
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belang van deze factor wordt uitgelegd middels het Elaboration Likelihood Model (ELM) van 

Petty en Cacioppo (1986). De betrokkenheid van de ontvanger is gecorreleerd aan de mate 

van persoonlijke relevantie van boodschappen. Ontvangers met een hoge 

productbetrokkenheid wegen argumenten zorgvuldig tegen elkaar af, terwijl ontvangers met 

een lage productbetrokkenheid zich nauwelijks laten beïnvloeden door argumentkwaliteit. 

Deze laatste groep ontvangers hecht aanzienlijk minder waarde aan argumenten, maar laat 

zich vooral beïnvloeden door perifere cues zoals deskundigheid van de bron (Petty & 

Cacioppo, 1986). Productbetrokkenheid wordt daarom ook als controlevariabele 

meegenomen.  

 Daarbij hebben diverse onderzoeken (Miller, 1976; Chiou & Cheng, 2003) uitgewezen 

dat de herhaling van dezelfde of soortgelijke eWOM berichten op discussiefora 

merkevaluaties van consumenten beïnvloedt. Het is echter onbekend of deze effecten ook 

optreden bij het verspreiden van negatieve WOM via Twitter.   

 

1.1.9 Aantal negatieve tweets 

Volgens het ELM van Petty en Cacioppo (1986) is het aantal (soort)gelijke berichten een 

belangrijke heuristiek in het overtuigingsproces van berichten. Als mensen niet in staat zijn of 

niet gemotiveerd zijn om kritisch de argumenten voor een bepaald standpunt te evalueren, 

neemt men vaak toevlucht tot een heuristiek, aldus Hoeken, Hornikx en Hustinx (2009). Een 

heuristiek is een vuistregel die met relatief weinig inspanning toegepast kan worden en een 

redelijke kans biedt dat men de juiste beslissing neemt (Hoeken et al., 2009). Herhaling van 

dezelfde of soortgelijke berichten is een dergelijke vuistregel. Deze vuistregel wordt de 

‘consensusvuistregel’ genoemd, die verwijst naar het verschijnsel dat mensen zich in hun 

oordeel kunnen laten leiden door het aantal mensen dat tot dezelfde of een soortgelijke 

conclusie is gekomen (Hoeken et al., 2009). De uitspraak die hierbij van toepassing is, luidt: 

‘Als veel mensen het zeggen, dan zal het wel waar zijn’. Als veel mensen een soortgelijke 

ervaring (in dit geval met producten van een merk) hebben, raken mensen snel overtuigd. Dit 

is met name het geval indien men weinig gemotiveerd is om standpunten kritisch tegen elkaar 

af te wegen (Hoeken et al., 2009). Indien men weinig gemotiveerd is om de argumenten in 

bijvoorbeeld productadvertenties kritisch te evalueren, bijvoorbeeld door een lage 

productbetrokkenheid of consequentiebetrokkenheid, wordt deze vuistregel vaak toegepast.  

 Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat informatie over het grote aantal 

mensen dat een bepaald standpunt inneemt, als vuistregel in advertenties bijdraagt aan de 

acceptatie van dat standpunt (Hoeken et al., 2009). Zo blijkt uit onderzoek van Maheswaran 
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en Chaiken (1991) dat een productadvertentie over een antwoordapparaat waarin stond dat 

81% van de gebruikers tevreden was over het product, overtuigender was dan dezelfde 

advertentie waarin werd gezegd dat slechts 20% tevreden was.  

 In deze studie over het effect van negatieve productgerelateerde tweets gaat het om de 

herhaling van soortgelijke negatieve productgerelateerde tweets door consumenten. Zoals 

gesteld hebben onderzoeken van Miller (1976) en Chiou en Cheng (2003) uitgewezen dat de 

herhaling van dezelfde of soortgelijke negatieve WOM berichten op online discussiefora 

merkevaluaties van consumenten negatief beïnvloedt. De huidige studie wijst uit of deze 

effecten ook optreden bij het verspreiden van negatieve WOM via Twitter. Derhalve wordt de 

volgende onderzoeksvraag geformuleerd:   

 

OV2: In hoeverre beïnvloedt het aantal negatieve productgerelateerde tweets het 

effect van deze tweets op het merkvertrouwen van consumenten en op de 

intentie van consumenten tot het verspreiden van negatieve WOM over 

het merk?     

 

1.1.10 De kracht van een afbeelding 

Naast de eerder genoemde factoren die de overtuigingskracht van WOM beïnvloeden, zijn 

kenmerken van de bron zelf ook belangrijke factoren voor de overtuigingskracht van WOM, 

aldus Cheng en Zhou (2010). Volgens de attributietheorie bepaalt de perceptie van de 

informatiebron die de WOM plaatst, mede de mate van overtuiging (Cheng & Zhou, 2010). 

Uit onderzoek (Gilly et al., 1998) is gebleken dat naarmate de bron meer als geloofwaardig 

wordt beschouwd, de overtuigingskracht van de WOM groter is.  

 Een bronkenmerk dat prominent op Twitter aanwezig is, is de profielafbeelding. Er 

zijn grofweg drie typen profielafbeeldingen te onderscheiden: een ei-afbeelding, een abstracte 

profielafbeelding in de vorm van bijvoorbeeld een logo en een ‘echte’ foto van de twitteraar.  

 

  



Masterscriptie   -   De overtuigingskracht van #Twitter  -   juni 2013   15 
 

Bij twitteraars die geen profielafbeelding instellen, 

wordt een standaard avatar in de vorm van een ei 

met een gekleurde achtergrond weergegeven, zie 

figuur 1.   Dit    wordt    door  veel   twitteraars  als   

niet-sociaal ervaren, waardoor twitteraars met ei-afbeelding tien keer minder volgers hebben 

dan  twitteraars  met  profielafbeelding in de vorm van een ‘echte’ foto waarop het gezicht 

van de twitteraar staat (Zarrella, 2010).  

 Volgens Hannink (z.j.) is de profielafbeelding het eerste waar mensen op Twitter naar 

kijken als ze de twitteraar niet kennen. Daarbij is het gezicht het belangrijkste aspect van 

herkenning en draagt een profielafbeelding in de vorm van een ‘echte foto’ van de twitteraar 

bij aan het creëren van vertrouwen (Hannink, z.j.). Een profielafbeelding in de vorm van een 

abstracte afbeelding zoals een logo, maakt twitteraars meer zakelijk, minder menselijk en 

daardoor minder betrouwbaar. Hierbij verwacht men namelijk vaker ongeloofwaardige 

marketingtaal dan bij twitteraars met een ‘echte’ profielfoto in de vorm van een gezicht 

(Hannink, z.j.).  

 Schukkink (2011) heeft onderzoek gedaan naar welke eigenschappen twitteraars 

toekennen aan zogeheten ‘ei-accounts’. Gebleken is dat vrijwel alle twitteraars er vanuit gaan 

dat een ei-account inactief of een beginner is op Twitter. Daarbij werd aangegeven dat tweets 

van twitteraars met ei-afbeelding vaak als spam worden gezien. Enkele eigenschappen die 

bovendien werden toegekend, zijn onpersoonlijk, vergeetachtig en onbetrouwbaar 

(Schukkink, 2011).  

 Vertrouwdheid heeft volgens Cialdini (2009) effect op de mate van sympathie die men 

voelt: hoe vertrouwder iemand overkomt, hoe sympathieker men die persoon vindt. Daarbij 

laat men zich sneller overtuigen door iemand die men sympathiek vindt, dan door iemand die 

men niet sympathiek vindt (Cialdini, 2009). Volgens Hannink (z.j.) komt een twitteraar met 

profielafbeelding in de vorm van een echte foto eerder betrouwbaar over, terwijl volgens 

Hannink (z.j.) en Schukkink (2011) een twitteraar met profielafbeelding in de vorm van een 

abstracte afbeelding en in de vorm van een ei-afbeelding eerder onbetrouwbaar overkomt.  

Deze theorieën suggereren dat een echte profielfoto van een twitteraar een gevoel van 

vertrouwen opwekt, daardoor sympathie en dus overtuigend werkt. Hetzelfde suggereren 

Kerkhof et al. (2010). Het tegenovergestelde zou het geval zijn bij twitteraars met 

profielafbeelding in de vorm van een abstracte afbeelding of ei-afbeelding. De vraag is dus in 

hoeverre het soort profielafbeelding een rol speelt in de overtuigingskracht van bijvoorbeeld 

eWOM via Twitter. Tot op heden is hier nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. 

Figuur 1. Voorbeeld standaard avatar op Twitter 
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Deze studie levert een bijdrage aan de wetenschappelijke inzichten in dit domein door de 

volgende onderzoeksvraag in het onderzoek te betrekken:  

 

OV3: In hoeverre beïnvloedt het soort profielafbeelding op Twitter het effect 

van negatieve productgerelateerde tweets op het merkvertrouwen van 

consumenten en op de intentie van consumenten tot het verspreiden van 

negatieve WOM over het merk? 

 

In deze studie worden de effecten van negatieve productgerelateerde tweets op 

merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van consumenten om negatieve WOM 

over het merk te verspreiden onderzocht. De hoofdvraag in dit onderzoek luidt: 

1 In hoeverre hebben negatieve productgerelateerde tweets effect op het merkvertrouwen 

van consumenten en op de intentie van consumenten tot het verspreiden van negatieve 

WOM over het merk? 

 

Bij het beantwoorden van deze vraag worden twee factoren betrokken, die in de volgende 

deelvragen worden opgenomen:  

2 In hoeverre beïnvloedt het aantal negatieve productgerelateerde tweets het effect van 

deze tweets op het merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van consumenten 

tot het verspreiden van negatieve WOM over het merk?     

3 In hoeverre beïnvloedt het gebruik van het soort profielafbeelding op Twitter het effect 

van negatieve productgerelateerde tweets op het merkvertrouwen van consumenten en op 

de intentie van consumenten tot het verspreiden van negatieve WOM over het merk? 

 

1.2 Methode 

Om het effect van negatieve productgerelateerde tweets op het merkvertrouwen van 

consumenten en op de intentie van consumenten tot het verspreiden van negatieve WOM over 

het merk te meten, werden proefpersonen in een experiment blootgesteld aan negatieve 

productgerelateerde tweets.  
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1.2.1 Materiaal 

De negatieve tweets hebben betrekking op sandwiches van het fictieve merk Het Sandwich 

Paleis. Voor dit product is gekozen omdat een sandwich een alledaags product is met 

kenmerken die de proefpersonen begrijpen. Vanuit ethisch oogpunt is voor een fictief merk 

gekozen. Door het gebruik van een fictief merk hadden de proefpersonen zich bovendien nog 

geen attitude kunnen vormen over het merk voorafgaand aan de experimentele stimulus.   

   In het experiment werden twee onafhankelijke variabelen gemanipuleerd, namelijk 

soort profielafbeelding en aantal negatieve productgerelateerde tweets. De onafhankelijke 

variabele soort profielafbeelding kent drie waarden, te weten (1) ei-afbeelding, (2) abstracte 

afbeelding in de vorm van een logo en (3) foto van een gezicht. De onafhankelijke variabele 

aantal negatieve tweets kent twee waarden, te weten (1) twee negatieve tweets en (2) vier 

negatieve tweets. Om te voorkomen dat de mogelijk beïnvloedende factor ‘geslacht’ het 

eventueel optredende effect zou beïnvloeden, werden er evenveel tweets voorgelegd 

afkomstig van mannen als van vrouwen. Bij twee negatieve tweets werd één tweet getoond 

van een man en één tweet van een vrouw. Bij de vier negatieve tweets waren twee tweets 

afkomstig van een man en twee tweets afkomstig van een vrouw. Bij de experimentele 

groepen die werden blootgesteld aan de ‘echte foto’, kreeg deze gelijke verdeling van tweets 

afkomstig van mannen en vrouwen, vorm door zowel een naam als profielfoto van een 

mannelijke, dan wel vrouwelijke twitteraar te gebruiken. Bij de experimentele groepen die 

niet werden blootgesteld aan een echte foto (ei-afbeelding en afbstracte afbeelding) kwam 

deze gelijke verdeling alleen tot uiting in de naam van de twitteraar. De variabele ‘geslacht’ 

werd op deze manier als controlevariabele meegenomen. In tabel 1 staat weergegeven aan 

welke waarden van de onafhankelijke variabelen de zes experimentele groepen werden 

blootgesteld.  

 

Tabel 1.  Soorten profielafbeelding en aantallen negatieve tweets in de zes experimentele condities. 

Conditie Profielafbeelding Aantal negatieve tweets 

1 Ei-afbeelding 2 (1x man, 1x vrouw) 

2 Ei-afbeelding 4 (2x man, 2x vrouw) 

3 Abstracte afbeelding 2 (1x man, 1x vrouw) 

4 Abstracte afbeelding 4 (2x man, 2x vrouw) 

5 Echte foto 2 (1x man, 1x vrouw) 

6 Echte foto 4 (2x man, 2x vrouw) 
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Om een realistische situatie te creëren werden de proefpersonen blootgesteld aan negatieve 

productgerelateerde tweets in een tijdlijn van Twitter. In alle zes de condities werden steeds 

acht tweets in de tijdlijn weergegeven. Om een zo realistisch mogelijke tijdlijn te presenteren, 

bevatten de tijdlijnen, naast de negatieve tweets over Het Sandwich Paleis, eveneens een 

aantal tweets die geen relatie hadden met het onderwerp van de negatieve productgerelateerde 

tweet. Voor het gebruik van de echte foto’s van mensen die in de tijdlijn werden 

weergegeven, is door de onderzoeker aan iedereen persoonlijk toestemming gevraagd. De 

namen die bij de echte foto’s werden gepresenteerd, zijn fictief.   

 Een analyse van veertig negatieve tweets over gelijksoortige merken (zoals Subway en 

Bakker Bart), heeft de basis gevormd voor de formulering van de negatieve tweets over het 

fictieve merk Het Sandwich Paleis. In bijlage 1 is het materiaal opgenomen dat in dit 

experiment is gebruikt.   

 

1.2.2   Proefpersonen 

De proefpersonen in deze studie waren gebruikers van Twitter. Voor twitteraars is gekozen 

omdat zij bekend zijn met het platform en hoogstwaarschijnlijk wel eens worden blootgesteld 

aan WOM via Twitter. In het kader van deze studie was de mate van Twittergebruik niet van 

belang. Na het filteren van non-respons bleef een bruikbare respons van 419 proefpersonen 

over. De gemiddelde leeftijd van deze respondenten was 35.54 jaar (SD = 11.77) waarbij de 

jongste respondent 17 jaar en de oudste 73 jaar was. Van de 419 respondenten was 38.7% 

man en 61.3% vrouw. Er bleken geen significante verschillen tussen de zes experimentele 

condities wat betreft gemiddelde leeftijd (F (5, 413) = 1.30, p = .261) en geslacht (χ² (5) = 

5.48 , p = .360). Aan de hand van een enkelvoudige aselecte steekproef zijn de respondenten 

geselecteerd en random toebedeeld aan versie 1 (n = 90), versie 2 (n = 74), versie 3 (n = 58), 

versie 4 (n = 74), versie 5 (n = 62) of versie 6 (n = 61).  

 

1.2.3   Onderzoeksontwerp 

Om het effect van negatieve productgerelateerde tweets op merkvertrouwen van consumenten 

en op de intentie van consumenten tot het verspreiden van negatieve WOM over het merk te 

meten, werd gebruik gemaakt van een 3 (soort profielafbeelding) x 2 (aantal negatieve tweets) 

tussenproefpersoon ontwerp.  
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1.2.4   Instrumentatie 

Op basis van Matzler et al. (2006) werd merkvertrouwen van consumenten gemeten aan de 

hand van vier stellingen, gevolgd door zevenpunts likertschalen (1= sterk mee oneens, 7= 

sterk mee eens). De stellingen waren ‘Ik vertrouw Het Sandwich Paleis’, ‘Ik kan op Het 

Sandwich Paleis rekenen’, ‘Het Sandwich Paleis is een eerlijk merk’ en ‘Het Sandwich Paleis 

is een veilig merk’. De betrouwbaarheid van deze schalen was goed (α = 0.91). 

 De intentie van consumenten tot het verspreiden van negatieve WOM over Het 

Sandwich Paleis werd in navolging van James en Maxham (2001) gemeten aan de hand van 

twee stellingen en één vraag. De stellingen van James en Maxham (2001) hebben echter 

betrekking op het meten van de intentie tot het verspreiden van positieve WOM. De stellingen 

en vraag werden daarom aangepast aan het meten van de intentie tot het verspreiden van 

negatieve WOM. De stellingen en vraag waren ‘Ik zou Het Sandwich Paleis afraden bij mijn 

vrienden’, ‘Als mijn vrienden een sandwich willen eten, dan zou ik hen vertellen om niet naar 

Het Sandwich Paleis te gaan’ en ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u negatieve berichten over Het 

Sandwich Paleis zou verspreiden?’. De stellingen werden gevolgd door zevenpunts 

likertschalen (1= sterk mee oneens, 7= sterk mee eens; 1= erg onwaarschijnlijk, 7= erg 

waarschijnlijk). De betrouwbaarheid was matig (α = .65). Doordat de betrouwbaarheid 

aanzienlijk toenam door het derde item (‘Hoe waarschijnlijk is het dat u negatieve berichten 

over Het Sandwich Paleis zou verspreiden?’) te verwijderen, is dit item uit de meting 

verwijderd. Derhalve werd de betrouwbaarheid adequaat (α = .77).  

 Naast stellingen en vragen om de twee afhankelijke variabelen te meten, bevatte de 

vragenlijst een aantal stellingen over de controlevariabelen attitude tegenover productreviews 

op Twitter en productbetrokkenheid. Deze variabelen werden in het onderzoek betrokken om 

te meten of het eventueel optredende effect op de afhankelijke variabelen werd beïnvloed 

door deze factoren. In navolging van Park et al. (2007) werd  de attitude tegenover 

productreviews op Twitter gemeten middels twee stellingen, gevolgd door zevenpunts 

likertschalen (1= sterk mee oneens, 7= sterk mee eens). De stellingen waren ‘In het algemeen 

geloof ik de informatie in tweets die ik lees’ en ‘In het algemeen denk ik dat 

productbeoordelingen op Twitter betrouwbaar zijn’. De betrouwbaarheid van deze schalen 

was adequaat (α = 0.79).  

 Productbetrokkenheid werd in navolging van Stricker (2011) gemeten middels drie 

stellingen, wederom gevolgd door zevenpunts likertschalen (1= sterk mee oneens, 7= sterk 

mee eens). De stellingen waren ‘Meestal houd ik met veel factoren rekening bij de aankoop 

van dit product’, ‘Meestal besteed ik veel tijd aan het kiezen van welke soort ik koop’ en 
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‘Meestal win ik advies van andere mensen in voordat ik dit product koop’. De 

betrouwbaarheid van deze schalen was adequaat (α = 0.74). Doordat de betrouwbaarheid 

toenam door het derde item te verwijderen (‘Meestal win ik advies van andere mensen in 

voordat ik dit product koop’), is dit item uit de meting verwijderd. Derhalve werd de 

betrouwbaarheid adequaat (α = .79). Een overzicht van de betrouwbaarheid van de schalen, 

het aantal items in de schalen en het aantal verwijderde items, is opgenomen in tabel 2. Een 

betrouwbaarheid van boven de .70 werd als acceptabel beschouwd. De vragenlijst is 

weergegeven in bijlage 2.  

 

Tabel 2.  Betrouwbaarheid van de schalen, het aantal items per schaal en het aantal verwijderde 

  items.  

1.2.5   Verspreiding van de vragenlijst 

De verspreiding van de tweets met daarin een oproep om mee te doen aan het onderzoek, is 

een uitstekend voorbeeld van de kracht van Twitter. De tweets met het verzoek om deel te 

nemen aan het onderzoek, werden naar ongeveer 200 twitteraars verstuurd, waarna vele 

twitteraars deze tweets hebben geretweet. Daarbij werd aan twitteraars met veel volgers 

gevraagd om een tweet met daarin een oproep om mee te werken aan het onderzoek te 

retweeten. Doordat twee bekende online platformen in het marketing- communicatievak, te 

weten Frankwatching en MarketingFacts, via Twitter aandacht besteedden aan het onderzoek, 

steeg het aantal respondenten aanzienlijk. Daarbij verscheen er een artikel over het onderzoek 

in de krant De Waalkanter (oplage 20.395) en werden oproepen geplaatst op de sociale 

netwerken Facebook en LinkedIn. In totaal heeft dit geresulteerd in een bruikbare respons van 

419 respondenten.  

 

1.2.6   Procedure 

Voorafgaand aan het werkelijke onderzoek, werd een pretest uitgevoerd om de mate van 

realiteit van de zes verschillende tijdlijnen te onderzoeken. De stelling die hierbij aan de 

respondenten werd voorgelegd, was ‘Deze tijdlijn zou in het echt op Twitter kunnen 

voorkomen’, gevolgd door een zevenpunts likertschaal (1= sterk mee oneens, 7= sterk mee 

 Cronbach’s 

Alpha (α) 

Aantal items 

per schaal 

Aantal 

verwijderde items 

Merkvertrouwen .91 4 0 

Intentie tot het verspreiden van NWOM .77 2 1 

Attitude t.o.v. productreviews op Twitter .79 2 0 

Productbetrokkenheid .79 2 1 
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eens). Er werd gebruik gemaakt van een binnenproefpersoon ontwerp, waaraan twaalf 

twitteraars hebben deelgenomen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 32.90 jaar 

(SD = 13.87) waarbij de jongste respondent 23 jaar en de oudste 61 jaar was. Van de twaalf 

respondenten was 58.3% man en 41.7% vrouw. Gebleken is dat alle tijdlijnen door de 

respondenten als realistisch werden ervaren (Tijdlijn 1: M = 6.25, SD = 0.97; Tijdlijn 2: M = 

5.25, SD = 0.97; Tijdlijn 3: M = 5.92, SD = 1.17; Tijdlijn 4: M = 5.42, SD = 1.00; Tijdlijn 5:        

M = 5.92, SD = 1.17; Tijdlijn 6: M = 5.67, SD = 0.89). Hierdoor zijn de originele tijdlijnen 

toegepast in het onderzoek.   

 Er werd gebruik gemaakt van een online enquête, omdat hiermee de doelgroep het 

beste kon worden bereikt. De Twittergebruikers zijn voornamelijk benaderd via Twitter, maar 

ook via Facebook, LinkedIn en de krant. In de oproepen via de diverse media werd een URL 

geplaatst naar de enquête, waarna de respondenten at random aan één van de zes verschillende 

versies werden toegewezen. De respondenten kregen allereerst een inleiding over het 

onderzoek te zien, waarna algemene vragen werden gesteld. Vervolgens kregen de 

participanten één van de zes verschillende tijdlijnen te zien en werden vragen gesteld om de 

afhankelijke variabelen en controlevariabelen te meten. Tot slot konden de respondenten hun 

e-mailadres invullen om kans te maken op één van de VVV cadeaubonnen ter waarde van 

vijftien euro die onder de respondenten werden verloot.  

  

1.3 Resultaten 

In deze paragraaf zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen. Allereerst wordt ingegaan 

op het mogelijke effect van de controlevariabelen, waarna de resultaten betreffende de 

afhankelijke variabelen worden besproken.   

 

1.3.1 Check controlevariabelen 

Allereerst werd nagegaan of de groepen verschilden wat betreft de attitude tegenover 

productreviews op Twitter en productbetrokkenheid. Vervolgens is nagegaan of deze 

controlevariabelen covariantie hadden met de afhankelijke variabelen.  

 

1.3.1.1 Attitude tegenover productreviews op Twitter 

De attitude van de respondenten tegenover productreviews op Twitter werd gemeten middels 

een schaal bestaande uit twee items. Een one-sample t-test (test value = 4.0) liet zien dat de 

participanten in het algemeen significant neutraal tot licht positieve attitude hebben tegenover 

productreviews op Twitter (M = 4.36, SD = 1.14, t (418) = 6.52, p < .001). Een test-value van 



Masterscriptie   -   De overtuigingskracht van #Twitter  -   juni 2013   22 
 

4.0 werd gehanteerd omdat dit de neutrale score is op een zevenpunts schaal. Een eenweg 

variantie-analyse wees uit dat de verschillen tussen groepen niet significant waren (F (5, 413) 

< 1). Dit betekent dat er geen significant verschil was tussen de groepen wat betreft attitude 

tegenover productreviews op Twitter.  

 

1.3.1.2 Productbetrokkenheid 

Productbetrokkenheid van de respondenten werd ook middels twee items gemeten. Een one-

sample t-test (test value = 4.0) liet zien dat de participanten geen significant lage of hoge 

betrokkenheid hebben bij sandwiches (M = 4.09, SD = 1.43, t (418) = 1.23, p = .219). Een 

eenweg variantie-analyse wees uit dat de verschillen tussen groepen niet significant waren (F 

(5, 413) = 1.39, p = .228). Dus ook wat betreft de mate van productbetrokkenheid was er geen 

verschil tussen de zes experimentele groepen. 

 

1.3.1.3 Covariantie 

Tweeweg variantie-analyses werden uitgevoerd om na te gaan of de controlevariabelen 

mogelijke voorspellers waren van de afhankelijke variabelen. Van de twee controlevariabelen 

bleek de attitude tegenover productreviews op Twitter een significante voorspeller te zijn voor 

de afhankelijke variabele merkvertrouwen (F (12, 321) = 2.77, p = .001, η
2 

= .01).  

Productbetrokkenheid bleek geen significante voorspeller  (F (12, 321) = 1.71, p = .063).  

 Dezelfde test werd uitgevoerd voor de afhankelijke variabele intentie tot het 

verspreiden van negatieve WOM. Wederom bleek hierbij alleen de attitude tegenover 

productreviews op Twitter een significante voorspeller te zijn (F (12, 321) = 4.95, p < .001, η
2 

= .16). Productbetrokkenheid bleek geen significante voorspeller (F (12, 321) < 1).   

 Aangezien de experimentele groepen echter niet significant van elkaar verschillen en 

de attitude tegenover productreviews op Twitter geen rol speelt in de onderzoeksvragen, werd 

deze variabele niet als covariaat meegenomen in de verdere analyses.  

 

1.3.2 Afhankelijke variabelen 

1.3.2.1 Algemeen effect op merkvertrouwen en intentie tot verspreiden negatieve WOM 

Een one-sample t-test (test value = 4.0) wees uit dat het algemene merkvertrouwen van de 

participanten significant lager was dan neutraal (M = 2.31, SD = .92, t (418) = 37.56, p < 

.001). Daarbij bleek uit een one-sample t-test (test value = 4.0) dat de algemene intentie van 

de participanten om negatieve WOM over het merk te verspreiden waarop de negatieve 

productgerelateerde tweets betrekking hadden, significant hoger was dan neutraal (M = 4.96, 
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SD = 1.49, t (418) = 13.15, p < .001). De participanten hadden na het zien van de negatieve 

productgerelateerde tweets, een significant hogere intentie om negatieve WOM over het merk 

te verspreiden dan neutraal.  

 

1.3.2.2 Merkvertrouwen 

Om te achterhalen of het aantal negatieve productgerelateerde tweets effect heeft op het 

merkvertrouwen van consumenten, is gekeken of het aantal negatieve tweets (twee tweets vs. 

vier tweets) het merkvertrouwen beïnvloedt.  

 Er bleek een significant verschil te zijn in het merkvertrouwen van consumenten 

afhankelijk van het aantal negatieve productgerelateerde tweets. Uit een tweeweg variantie-

analyse voor Merkvertrouwen met als factoren Aantal negatieve tweets en Soort 

profielafbeelding bleek een significant hoofdeffect van Aantal negatieve tweets (F (1, 413) = 

19.71, p < .001, η
2
 = .05). Participanten die werden blootgesteld aan vier negatieve 

productgerelateerde tweets over het merk (M = 2.12, SD = .94) hadden significant minder 

vertrouwen in het merk dan participanten die werden blootgesteld aan twee negatieve tweets 

(M = 2.51, SD = 0.85).   

  Tevens is achterhaald of het soort profielafbeelding van de twitteraar die de negatieve 

productgerelateerde tweets zendt (ei-afbeelding vs. abstracte afbeelding in de vorm van een 

logo vs. foto van een gezicht), invloed heeft op het merkvertrouwen van de consument. Er 

bleek geen significant hoofdeffect van Soort profielafbeelding (F (2, 413) = 2.01, p = .135). 

Het soort profielafbeelding van de twitteraar die de negatieve productgerelateerde tweets 

zendt (ei-afbeelding vs. abstracte afbeelding in de vorm van een logo vs. foto van een gezicht) 

bleek geen invloed te hebben op het effect van negatieve productgerelateerde tweets op het 

merkvertrouwen van consumenten.   

 Uit een tweeweg variantie-analyse voor Merkvertrouwen met als factoren Aantal 

negatieve tweets en Soort profielafbeelding bleek geen interactie tussen Aantal negatieve 

tweets en Soort profielafbeelding (F (2, 413) = 1.57, p = .209).  
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Tabel 3.  Gemiddelden (M), standaardafwijkingen (SD) van  merkvertrouwen uitgesplitst in aantal  

 negatieve tweets en soort profielafbeelding (1 = laag, 7 = hoog), en aantal proefpersonen (N). 

 Twee negatieve 

tweets 

Vier negatieve 

tweets 

Totaal 

Ei-afbeelding M        

SD      

N       

  2.52 

  0.87  

  90 

M        

SD      

N       

  2.33 

  1.12 

  74 

M        

SD      

N       

  2.43 

  1.00 

  164 

Abstracte 

afbeelding 

M 

SD 

N 

  2.54 

  0.94 

  58 

M 

SD 

N 

  2.02 

  0.88 

  74 

M 

SD 

N 

  2.28 

  0.91 

  132 

Foto van 

gezicht 

M 

SD 

N 

  2.46 

  0.75 

  62 

M 

SD 

N 

  1.98 

  0.72 

  61 

M 

SD 

N 

  2.22 

  0.74 

  123 

Totaal M 

SD 

N 

  2.51 

  0.85 

  210 

M 

SD 

N 

  2.11 

  0.91 

  209 

  

 

1.3.2.3 Intentie tot verspreiden negatieve WOM 

Nagegaan werd of het aantal negatieve productgerelateerde tweets over een merk leidt tot een 

verschil in intentie tot het verspreiden van negatieve WOM over dat merk. Ook hierbij bleek 

het aantal negatieve tweets een belangrijke factor. Uit een tweeweg variantie-analyse voor 

Intentie tot het verspreiden van negatieve WOM met als factoren Aantal negatieve tweets en 

Soort profielafbeelding bleek een significant hoofdeffect van Aantal negatieve tweets (F (1, 

413) = 39.60, p < .001, η
2
 = .09). Participanten die werden blootgesteld aan vier negatieve 

productgerelateerde tweets over het merk (M = 5.39, SD = 1.47) hadden een significant 

hogere intentie om negatieve WOM over het merk te verspreiden dan participanten die 

werden blootgesteld aan twee negatieve tweets (M = 4.53, SD = 1.39).  

 Er bleek geen significant hoofdeffect van het soort profielafbeelding van de twitteraar 

die de negatieve productgerelateerde tweet zendt op de intentie tot het verspreiden van 

negatieve WOM (F (2, 413) = 1.28, p = .279). Het soort profielafbeelding van de twitteraar 

die de negatieve productgerelateerde tweets zendt (ei-afbeelding vs. abstracte afbeelding in de 

vorm van een logo vs. foto van een gezicht) bleek geen significante rol te spelen in de intentie 

tot het verspreiden van negatieve WOM. Dit hoofdeffect werd gekwalificeerd door een 

significant interactie-effect tussen Aantal negatieve tweets en Soort profielafbeelding (F (2, 

413) = 3.20, p = .042). Uit een t-toets voor Intentie tot het verspreiden van negatieve WOM 

met als factor Soort profielafbeelding bleek er een significant verschil te zijn tussen de 
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conditie ‘echte foto – vier negatieve tweets’ en de conditie ‘abstracte afbeelding – vier 

negatieve tweets’ (t (127) = 2.09, p = .038). Ook bleek uit een t-toets dat er een significant 

verschil was tussen de conditie ‘echte foto – vier negatieve tweets’ en de conditie ‘ei-

afbeelding – vier negatieve tweets’ (t (130) = 2.88, p = .005). Er bleek echter geen significant 

verschil te zijn tussen de conditie ‘abstracte afbeelding – vier negatieve tweets’ en de conditie 

‘ei-afbeelding – vier negatieve tweets 

(t (146) < 1).  

 Het effect van negatieve 

productgerelateerde tweets op de 

intentie tot het verspreiden van 

negatieve WOM was niet afhankelijk 

van het soort profielafbeelding 

wanneer er twee negatieve tweets 

geuit werden. Wanneer er echter vier 

negatieve tweets geuit werden was de 

toename van de intentie tot het 

verspreiden van negatieve WOM 

significant sterker wanneer een  

echte foto  werd gebruikt dan 

wanneer    er   een ei-afbeelding    of      

een    abstracte afbeelding gebruikt 

werd.  

 

 

 

 
 

  

      Figuur 2. Profile plot interactie-effect intentie NWOM 
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Tabel 4.  Gemiddelden (M), standaardafwijkingen (SD) van intentie tot verspreiden negatieve WOM 

 uitgesplitst in aantal negatieve tweets en soort profielafbeelding (1 = laag, 7 = hoog), en aantal 

 proefpersonen (N). 

 Twee negatieve 

tweets 

Vier negatieve 

tweets 

Totaal 

Ei-afbeelding M        

SD      

N       

  4.51 

  1.53 

  90 

M        

SD      

N       

  5.15 

  1.52 

  74 

M        

SD      

N       

  4.83 

  1.53 

  164 

Abstracte 

afbeelding 

M 

SD 

N 

  4.69 

  1.44 

  58 

M 

SD 

N 

  5.30 

  1.63 

  74 

M 

SD 

N 

  5.00 

  1.54 

  132 

Foto van 

gezicht 

M 

SD 

N 

  4.39 

  1.10 

  62 

M 

SD 

N 

  5.80 

  1.47 

  61 

M 

SD 

N 

  5.01 

  1.29 

  123 

Totaal M 

SD 

N 

  4.53  

  1.36 

  210 

M 

SD 

N 

  5.42 

  1.54 

  209 

  

 

1.3.2.4 Relatie merkvertrouwen en intentie tot verspreiden negatieve WOM 

Om te achterhalen of er een verband is tussen het merkvertrouwen van consumenten en de 

intentie van consumenten om negatieve WOM over het merk te verspreiden, is een 

regressieanalyse uitgevoerd.  

 Uit een enkelvoudige regressieanalyse bleek dat de Intentie tot het verspreiden van 

negatieve WOM over het merk voor 16% te verklaren was door de ingebrachte variabele (F 

(1, 417) = 81.68, p < .001). Het vertrouwen in het merk bleek een significante voorspeller 

voor de intentie om negatieve WOM over het merk te verspreiden (β = -.41, p < .001). Het 

effect van negatieve productgerelateerde tweets op de intentie van consumenten om negatieve 

WOM over het merk te verspreiden, werd dus mede bepaald door het vertrouwen dat 

consumenten in het merk hebben.  

 

1.4 Conclusie 

Om meer inzicht te krijgen in de overtuigingskracht van negatieve productbeoordelingen via 

Twitter, is in deze studie onderzocht of de factoren aantal negatieve productgerelateerde 

tweets en het soort profielafbeelding van de twitteraar het effect van deze tweets op het  

merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van consumenten om negatieve WOM 

over het merk te verspreiden, beïnvloeden. Hiervoor werden drie onderzoeksvragen opgesteld.  
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In hoeverre hebben negatieve productgerelateerde tweets effect op merkvertrouwen van 

consumenten en op de intentie van consumenten tot het verspreiden van negatieve WOM over 

het merk? 

Uit de resultaten blijkt dat negatieve productgerelateerde tweets een voor het merk negatief 

effect hebben op merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van consumenten om 

negatieve berichten over het merk te verspreiden. Na het zien van negatieve tweets over het 

merk is het merkvertrouwen van consumenten significant lager dan neutraal. Ook hebben 

consumenten na het zien van de negatieve productgerelateerde tweets over een merk een 

significant hoge intentie om negatieve berichten over dat merk te verspreiden, bijvoorbeeld 

door het merk af te raden bij vrienden en familie. Negatieve productgerelateerde tweets 

verlagen het merkvertrouwen van consumenten en verhogen de intentie om negatieve WOM 

over het betreffende merk te verspreiden.  

 

In hoeverre beïnvloedt het aantal negatieve productgerelateerde tweets het effect van deze 

tweets op het merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van consumenten tot het 

verspreiden van negatieve WOM over het merk?     

Geconcludeerd kan worden dat vier negatieve tweets over een merk een sterker negatief effect 

hebben op merkvertrouwen van consumenten dan twee negatieve tweets. Na het zien van vier 

negatieve productgerelateerde tweets is het merkvertrouwen van consumenten significant 

lager dan na het zien van twee negatieve tweets. Hetzelfde geldt voor de intentie tot het 

verspreiden van negatieve berichten over het merk: consumenten hebben over het algemeen 

een significant hogere intentie om negatieve berichten over het merk te verspreiden na het 

zien van vier productgerelateerde negatieve tweets, dan na het zien van twee negatieve tweets.  

  

In hoeverre beïnvloedt het gebruik van het soort profielafbeelding op Twitter het effect van 

negatieve productgerelateerde tweets op het merkvertrouwen van consumenten en op de 

intentie van consumenten tot het verspreiden van negatieve WOM over het merk? 

Uit de resultaten komen geen verschillen naar voren in de effecten van het soort 

profielafbeelding van de twitteraar in het effect van negatieve productgerelateerde tweets op 

merkvertrouwen van consumenten. Ongeacht het soort profielafbeelding van de twitteraar die 

de negatieve tweets verstuurt, neemt het merkvertrouwen van consumenten af na blootstelling 

aan de negatieve tweets over een merk.  

 Het soort profielafbeelding speelt een geringe rol in het effect van negatieve 

productgerelateerde tweets op de intentie tot het verspreiden van negatieve WOM over het 
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merk. Dit is alleen wanneer er vier negatieve tweets in de tijdlijn staan, en alleen bij de 

profielafbeelding 'echte foto'; in dat geval  is de intentie tot het verspreiden van negatieve 

WOM significant sterker. Bij twee negatieve tweets hebben negatieve productgerelateerde 

tweets een voor het merk nadelig effect op de intentie van consumenten om negatieve WOM 

over het merk te verspreiden, ongeacht het soort profielafbeelding. 

 

Verder blijkt uit de resultaten van een regressieanalyse dat de intentie van consumenten om na 

het zien van negatieve productgerelateerde tweets negatieve WOM over het merk te 

verspreiden, mede beïnvloed wordt door het merkvertrouwen van consumenten. Hoe minder 

vertrouwen consumenten in het merk hebben, des te sterker de intentie om negatieve WOM 

over het merk te verspreiden.  

 

1.5  Discussie 

Uit deze studie is gebleken dat negatieve productgerelateerde tweets over een merk een 

negatief effect hebben op consumentengedrag en -attitude. Dit resultaat komt overeen met 

bevindingen uit eerder onderzoek. Uit onderzoek van Stricker (2011) is namelijk gebleken dat 

negatieve productgerelateerde tweets een negatief effect hebben op de koopintentie van 

consumenten. De huidige studie wijst wederom uit dat negatieve productgerelateerde tweets 

via Twitter een negatief effect hebben op consumentengedrag en -attitude: het vertrouwen van 

consumenten in het merk wordt door dergelijke tweets negatief beïnvloed. Daarbij leiden 

negatieve productgerelateerde tweets ertoe dat consumenten de intentie hebben negatieve 

WOM over het merk te verspreiden.  

 Het resultaat betreffende het effect van aantal negatieve tweets komt overeen met 

eerdere bevindingen van Miller (1976), Chiou en Cheng (2003) en Maheswaran en Chaiken 

(1991): mensen laten zich zowel online in discussiefora als offline bij productadvertenties, 

vaak leiden door het aantal mensen dat tot dezelfde of soortgelijke conclusie is gekomen. Dit 

is volgens Hoeken et al. (2009) met name het geval indien men niet gemotiveerd is om 

argumenten kritisch tegen elkaar af te wegen. Ondanks dat men in het huidige onderzoek geen 

significant hoge of lage productbetrokkenheid had (en dus geen hoge of lage motivatie om 

argumenten kritisch te evalueren), is de consensusvuistregel waarschijnlijk toegepast. Deze 

studie heeft uitgewezen dat men ook via Twitter meer beïnvloed wordt naarmate er meer 

mensen tot een soortgelijk oordeel komen (in dit geval een negatief oordeel over producten 

van een merk).  
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 Dat het soort profielafbeelding van de twitteraar geen rol speelt in het effect van 

negatieve productgerelateerde tweets op merkvertrouwen en slechts ten dele bij de intentie tot 

het uiten van negatieve WOM, komt niet overeen met de voorzichtige verwachting die 

voortkomt uit eerdere onderzoeken van Hannink (z.j.), Kerkhof et al. (2010) en Schukkink 

(2011). Uit deze studies komt namelijk naar voren dat twitteraars met profielafbeelding in de 

vorm van een echte foto waarop het gezicht van de twitteraar staat, minder zakelijk en 

daardoor meer vertrouwd en sympathiek overkomen dan twitteraars met profielafbeelding in 

de vorm van een abstracte afbeelding of ei-afbeelding. Daarbij zouden twitteraars met een 

zogeheten ei-account worden beschouwd als onpersoonlijk, vergeetachtig en onbetrouwbaar.  

 Dat dit verwachte effect slechts in geringe mate zichtbaar was, kan verklaard worden 

door het gegeven dat de zenders van de negatieve tweets over Het Sandwich Paleis in alle 

condities (ei-afbeelding, abstracte afbeelding en echte foto) een menselijke Twitternaam 

hadden, zoals ‘Stan van der Molen’ en ‘Susan Litjes’ (zie bijlage 1). Hierdoor kan het zijn dat 

ondanks het gebruik van een ei-afbeelding of abstracte afbeelding, deze twitteraars als 

menselijk en daardoor als persoonlijk en niet-commercieel werden ervaren. Het mogelijk 

negatieve effect van ei-afbeelding en abstracte afbeelding zou in deze studie geneutraliseerd 

kunnen zijn door het gebruik van menselijke Twitternamen. Het kan daardoor zijn dat de 

kracht van een echte foto als profielafbeelding alleen nog maar gepercipieerd werd wanneer 

deze echte foto nadrukkelijk genoeg in beeld was, namelijk bij vier negatieve tweets. 

 Om meer inzicht te krijgen in de rol van het soort profielafbeelding van de twitteraar 

in het effect van negatieve productgerelateerde tweets op consumentengedrag en -attitude, 

werd een vervolgstudie uitgevoerd. Doel van deze studie was om na te gaan of  

een bedrijfaccount met profielafbeelding in de vorm van een abstracte afbeelding en een 

zakelijke Twitternaam, een andere invloed heeft in het effect van negatieve 

productgerelateerde tweets dan een persoonsaccount met profielafbeelding in de vorm van 

een echte foto en een menselijke Twitternaam.  
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2. Studie 2 

 

2.1 Theoretische aanvulling 

2.1.1 Type Twitter-account 

Uit studie 1 is gebleken dat het soort profielafbeelding van de twitteraar geen significante rol 

speelt in het effect van negatieve productgerelateerde tweets op het merkvertrouwen van 

consumenten en op de intentie van consumenten om negatieve WOM over het merk te 

verspreiden. Dit kon verklaard worden doordat de twitteraars van de negatieve tweets in alle 

condities (ei-afbeelding, abstracte afbeelding en echte foto) een menselijke, eigen 

Twitternaam hadden. Toch is voor te stellen dat het type account van de twitteraar wel effect 

heeft, namelijk wanneer het onderscheid tussen zakelijk en menselijk nadrukkelijker naar 

voren komt.  

 Zoals eerder besproken blijkt uit de literatuur dat twitteraars met profielafbeelding in 

de vorm van een abstracte afbeelding zoals een logo, meer zakelijk, minder menselijk en 

daardoor minder betrouwbaar overkomen dan twitteraars met profielafbeelding in de vorm 

van een echte foto (Hannink, z.j.). Bij twitteraars met een abstracte afbeelding als 

profielafbeelding verwacht men volgens Hannink (z.j.) namelijk vaker ongeloofwaardige 

marketingtaal dan bij twitteraars met een ‘echte’ profielafbeelding in de vorm van een 

gezicht.  

 Een logische gedachte zou derhalve kunnen zijn dat een bedrijfsaccount op Twitter 

met bedrijfsnaam en logo als profielafbeelding, als meer zakelijk, minder menselijk en 

daardoor minder betrouwbaar wordt ervaren dan een persoonsaccount met menselijke 

Twitternaam en een foto van een gezicht als afbeelding. Daarbij is betrouwbaarheid, zoals 

hierna nader wordt toegelicht, een essentieel aspect in de geloofwaardigheid en 

overtuigingskracht van een informatiebron (Hoeken et al., 2009). Onbetrouwbare bronnen zijn 

vaak minder geloofwaardig en daardoor minder overtuigend dan betrouwbare bronnen, aldus 

Hoeken et al. (2009). Hierdoor ontstaat de vraag of negatieve productgerelateerde tweets 

afkomstig van een bedrijfsaccount met logo en bedrijfsnaam minder overtuigend zijn dan 

soortgelijke tweets afkomstig van een persoonsaccount met echte foto en persoonlijke naam. 

Deze studie levert een bijdrage aan de inzichten in dit domein door de volgende 

onderzoeksvraag te stellen:  
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2.1.2 Deskundigheid twitteraar  

Zoals eerder besproken wordt de overtuigingskracht van WOM mede bepaald door 

kenmerken van de bron zelf (Cheng & Zhou, 2010). Daarbij stellen Gilly et al. (1998) dat 

naarmate de bron meer als geloofwaardig wordt beschouwd, de overtuigingskracht van WOM 

toeneemt. Onderzoek van Wilson en Sherrell (1993) naar de rol van de 

geloofwaardigheidsvuistregel in het overtuigingsproces toont aan dat bronnen met een hoge 

geloofwaardigheid over het algemeen overtuigender zijn dan bronnen met een lage 

geloofwaardigheid.   

 Volgens O’Keefe (2002) en Hoeken et al. (2009) wordt de geloofwaardigheid en 

daardoor de overtuigingskracht van een bron bepaald door deskundigheid van de bron en 

betrouwbaarheid van de bron. Men laat zich sneller overtuigen door iemand die deskundig is 

op het gebied waar de uitspraak over gaat, dan door iemand die dat niet is. De uitspraak die 

hierbij van toepassing is, luidt: ‘Die persoon heeft er verstand van, dus dan zal het wel waar 

zijn’. Deze vuistregel wordt de deskundigheidsvuistregel of de geloofwaardigheidsvuistregel 

genoemd, aldus Hoeken et al. (2009). Indien men minder gemotiveerd of in staat is om 

argumenten kritisch tegen elkaar af te wegen, past men vaak dergelijke vuistregels toe (net als 

de in studie 1 besproken consensusvuistregel). Daarbij wordt de deskundigheidsvuistregel met 

name toegepast in situaties waarin de ontvanger relatief ondeskundig is (Hoeken et al., 2009). 

Deskundigheid kan het gevolg zijn van kennis of ervaring die opgedaan is, bijvoorbeeld door 

een opleiding of beroep. Hierdoor is deskundigheid onderwerpafhankelijk (Hoeken et al., 

2009).  

 Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen de deskundigheidsvuistregel toepassen. 

Onderzoek van Maddux en Rogers (1980) liet bijvoorbeeld zien dat het standpunt ‘Mensen 

hebben slechts vier uur slaap per nacht nodig’ overtuigender werd ervaren wanneer het 

ondersteund werd door een deskundige op het gebied van slaaponderzoek dan door een 

deskundige op het gebied van barokmuziek. Daarbij wees onderzoek van Till en Busler 

(2000) uit dat een advertentie over een energiereep met een atleet (deskundige) als bron, 

overtuigender werd ervaren dan dezelfde advertentie met een acteur (ondeskundige) als bron. 

Volgens Bohner, Ruder en Erb (2002) komt dit doordat men verwacht dat deskundigen sterke 

OV1: In hoeverre beïnvloedt het gebruik van het type Twitter-account het effect 

van een negatieve productgerelateerde tweet op het merkvertrouwen van 

consumenten en op de intentie van consumenten tot het verspreiden van 

negatieve WOM over het merk?  
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argumenten produceren en daardoor als betrouwbare bron worden beschouwd. Een 

voorwaarde hierbij is dat de deskundige bron belangeloos is. Een deskundige die niet 

belangeloos is, wordt snel als onbetrouwbaar en daardoor als ongeloofwaardig ervaren.  

 Ondanks dat uit diverse onderzoeken is gebleken dat een deskundige bron als meer 

overtuigend wordt ervaren dan een ondeskundige bron in bijvoorbeeld productadvertenties, is 

nog geen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de rol van deskundigheid van de 

zender in het effect van negatieve productgerelateerde tweets. Daarom wordt de volgende 

onderzoeksvraag geformuleerd:   

 

 

2.1.3 Eén negatieve tweet 

Studie 1 heeft uitgewezen dat negatieve productgerelateerde tweets een negatieve effect 

hebben op het merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van consumenten om 

negatieve WOM over het merk te verspreiden. In die studie werden de consumenten 

blootgesteld aan twee of aan vier negatieve tweets over een merk. De vraag ontstaat of 

consumenten zich ook laten beïnvloeden door slechts één negatieve productgerelateerde 

tweet.  

 Onderzoek van Stricker (2011) wees uit dat slechts één negatieve productgerelateerde 

tweet over een merk consumenten weldegelijk beïnvloedt. De studie liet zien dat één 

negatieve productgerelateerde tweet een negatief effect heeft op koopintentie van 

consumenten. De vraag ontstaat of slechts één negatieve productgerelateerde tweet ook effect 

heeft op het merkvertrouwen van de consument en op de intentie van de consument om 

negatieve WOM over het merk te verspreiden. Derhalve wordt de volgende onderzoeksvraag 

geformuleerd:   

 

 

 

OV2: In hoeverre beïnvloedt de deskundigheid van de twitteraar het effect van 

een negatieve productgerelateerde tweet op het merkvertrouwen van 

consumenten en op de intentie van consumenten tot het verspreiden van 

negatieve WOM over het merk?  

OV3: In hoeverre heeft een negatieve productgerelateerde tweet effect op het 

merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van consumenten tot 

het verspreiden van negatieve WOM over het merk?  
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2.2 Methode 

Om meer inzichten te krijgen in het effect van negatieve productgerelateerde tweets op 

merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van consumenten tot het verspreiden van 

negatieve WOM over het merk, werden de proefpersonen in deze vervolgstudie wederom 

middels een experiment blootgesteld aan een negatieve productgerelateerde tweet. 

 

2.2.1 Materiaal 

In deze studie werd een ander product van een ander merk gebruikt dan in studie 1. Hierdoor 

werd voorkomen dat de voorgaande studie mogelijk effect had op deze vervolgstudie. In deze 

studie werden de participanten blootgesteld aan een negatieve productgerelateerde tweet over 

taart van het fictieve merk CakeFactory. Vanuit ethisch oogpunt is voor een fictief merk 

gekozen. Door het gebruik van een fictief merk hadden de proefpersonen zich bovendien nog 

geen attitude kunnen vormen over het merk voorafgaand aan de experimentele stimulus.   

 In het experiment werden twee onafhankelijke variabelen gemanipuleerd, namelijk 

type Twitter-account en deskundigheid van de twitteraar. De onafhankelijke variabele Type 

Twitter-account had twee waarden, te weten bedrijfsaccount en persoonsaccount. De 

manipulatie van het type account had betrekking op de profielafbeelding (bedrijfslogo vs. 

persoonsfoto) en de naam van de twitteraar (bedrijfsnaam vs. menselijke naam). Op deze 

wijze werd het zakelijke karakter van de twitteraar zonder echte foto als profielafbeelding, 

sterker benadrukt dan in studie 1. De onafhankelijke variabele Deskundigheid had ook twee 

waarden, namelijk wel deskundig en niet deskundig. De manipulatie van de deskundigheid 

van de bron kwam tot uiting in de naam en het bijgevoegde Twitterprofiel van de twitteraar. 

De profielen van de twitteraars die zijn toegepast, staan in bijlage 3. In tabel 5 staat 

weergegeven aan welke waarden van de onafhankelijke variabelen de vier experimentele 

groepen werden blootgesteld. 

 

Tabel 5.  Accounttypen en 'deskundigheid' in de vier experimentele condities. 

Conditie Accounttype Deskundigheid 

1 Bedrijfsaccount Wel deskundig 

2 Bedrijfsaccount Niet deskundig 

3 Persoonsaccount Wel deskundig 

4 Persoonsaccount Niet deskundig 
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Evenals bij studie 1 werden de proefpersonen blootgesteld aan negatieve productgerelateerde 

tweets in een tijdlijn van Twitter. In deze studie ging het echter om slechts één negatieve 

tweet, aangezien het mogelijke effect van aantal tweets in deze studie niet meer relevant was. 

In de vier condities werden steeds zes tweets in de tijdlijn weergegeven, waarvan één 

negatieve tweet over taart van CakeFactory. De tijdlijnen bevatten derhalve steeds vijf tweets 

die geen relatie met het onderwerp hadden waarop de negatieve productgerelateerde tweet 

betrekking had. Voor het gebruik van de echte foto’s van mensen die in de tijdlijn werden 

weergegeven, is door de onderzoeker aan iedereen persoonlijk toestemming gevraagd. Alle 

namen die bij de tweets werden gepresenteerd, zijn fictief.  

 Op basis van een analyse van negatieve tweets over gelijksoortige merken (zoals 

Bakker Bart en Multivlaai) werd de volgende negatieve productgerelateerde tweet 

geformuleerd: ‘Wat een tegenvallende taart van #CakeFactory. Dit is al de zoveelste keer dat 

de slagroom zuur was en de vruchten niet vers waren! #Slecht’ Afhankelijk van de 

experimentele groep, was deze tweet afkomstig van een (1) deskundig bedrijfsaccount, (2) 

ondeskundig bedrijfsaccount, (3) deskundig persoonsaccount of (4) ondeskundig 

persoonsaccount. In tabel 6 staat weergegeven welke twitteraars werden gepresenteerd in 

welke groep. Om te voorkomen dat de mogelijk beïnvloedende factor ‘geslacht’ het eventueel 

optredende effect zou beïnvloeden, was in beide condities met persoonsaccount de negatieve 

tweet afkomstig van een vrouw. De factor ‘geslacht’ werd op deze manier constant gehouden. 

In bijlage 4 is het materiaal opgenomen dat in studie 2 is toegepast.  

 

Tabel 6.  Overzicht van twitteraars in de vier experimentele condities. 

Conditie Twitteraar Accounttype  

1  Cake&Pop workshops                    Bedrijfsaccount, deskundig 

2 Autogarage Eijke   Bedrijfsaccount, ondeskundig 

3 Pâtissier Inge  Persoonsaccount, deskundig 

4 Dierenverzorgster Kim Persoonsaccount, ondeskundig 

 

2.2.2 Proefpersonen 

De proefpersonen in deze studie waren wederom gebruikers van Twitter. In het kader van 

deze studie was de mate van Twittergebruik bij de respondenten niet van belang. Na het 

filteren van non-respons bleef een bruikbare respons van 236 proefpersonen over. De 

gemiddelde leeftijd van deze respondenten was 39.69 jaar (SD = 12.20) waarbij de jongste 

respondent 15 jaar was en de oudste 64 jaar. Van de 236 respondenten was 41.1% man en 

58.9% vrouw. Er bleken geen significante verschillen tussen de vier experimentele groepen 
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wat betreft gemiddelde leeftijd (F (3, 232) < 1) en geslacht (χ² (3) = 6.06 , p = .109). Aan de 

hand van een enkelvoudige aselecte steekproef zijn de respondenten geselecteerd en random 

toebedeeld aan versie 1 (n = 61), versie 2 (n = 56), versie 3 (n = 60) of versie 4 (n = 59). 

 Omdat er een kans bestond dat participanten die ook hadden meegedaan aan studie 1, 

bij studie 2 enigszins beïnvloed zouden zijn door studie 1 (het zogenaamde ‘carry over 

effect’), is nagegaan hoeveel respondenten ook aan studie 1 hadden meegedaan. Gebleken is 

dat 42 respondenten (17.8%) zowel aan studie 1 als aan studie 2 hadden meegedaan. Dus 194 

respondenten (82.2%) hebben uitsluitend meegedaan aan studie 2. Een klein gedeelte van de 

236 respondenten zou dus in studie 2 beïnvloed kunnen zijn doordat zij ook hadden 

meegedaan aan studie 1 (carry over effect). Bij de grote meerderheid was dus per definitie 

geen sprake van een carry over effect. 

 

2.2.3 Onderzoeksontwerp 

Om het effect van negatieve productgerelateerde tweets op het merkvertrouwen van 

consumenten en op de intentie van consumenten tot het verspreiden van negatieve WOM over 

het merk te meten, is gebruik gemaakt van een 2 (type Twitter-account) x 2 (deskundigheid 

twitteraar) tussenproefpersoon ontwerp.  

 

2.2.4 Instrumentatie 

In deze vervolgstudie werden dezelfde afhankelijke variabelen gemeten als in studie 1. De 

instrumentatie in studie 2 was derhalve grotendeels hetzelfde als in studie 1. Een verschil is 

dat bij deze studie op basis van de Cronbach Alpha’s uit studie 1, een aantal schalen werd 

aangepast. Waar nodig werden de stellingen enigszins aangepast zodat ze betrekking hadden 

op het product taart.  

 Merkvertrouwen van consumenten werd gemeten aan de hand van vier stellingen, 

gevolgd door zevenpunts likertschalen (1= sterk mee oneens, 7= sterk mee eens). De 

stellingen waren ‘Ik vertrouw CakeFactory’, ‘Ik kan op CakeFactory rekenen’,  ‘CakeFactory 

is een eerlijk merk’ en ‘CakeFactory is een veilig merk’. De betrouwbaarheid van deze 

schalen was goed (α = 0.91). 

 De intentie van consumenten tot het verspreiden van negatieve WOM over 

CakeFactory werd gemeten aan de hand van twee stellingen gevolgd door  zevenpunts 

likertschalen (1= sterk mee oneens, 7= sterk mee eens). De stellingen waren ‘Ik zou  

CakeFactory afraden aan mijn vrienden’  en ‘Als mijn vrienden een taart willen kopen, dan 
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zou ik heb vertellen om geen taart van CakeFactory te nemen’. De betrouwbaarheid van deze 

schalen was goed (α = 0.82). 

 Tevens werden in deze studie dezelfde controlevariabelen betrokken als in studie 1, te 

weten attitude tegenover productreviews op Twitter en productbetrokkenheid. De attitude 

tegenover productreviews op Twitter werd gemeten middels twee stellingen, gevolgd door 

zevenpunts likertschalen (1= sterk mee oneens, 7= sterk mee eens). De stellingen waren ‘In 

het algemeen geloof ik de informatie in tweets die ik lees’ en ‘In het algemeen denk ik dat 

productbeoordelingen op Twitter betrouwbaar zijn’. De betrouwbaarheid van deze schalen 

was goed (α = 0.91). Productbetrokkenheid werd gemeten middels twee stellingen, wederom 

gevolgd door zevenpunts likertschalen (1= sterk mee oneens, 7= sterk mee eens). De 

stellingen waren ‘Meestal houd ik met veel factoren rekening bij de aankoop van dit product’ 

en ‘Meestal besteed ik veel tijd aan het kiezen van welke soort ik koop’. De betrouwbaarheid 

van deze schalen was adequaat (α = .75). 

 Tevens werd de betrouwbaarheid van de zender (de twitteraar) van de negatieve tweet 

gemeten. Op basis van Tripp, Jensen en Carlson (1994) en Till en Busler (2000) werd dit 

construct gemeten aan de hand van de stelling ‘De zender van de negatieve tweet over 

CakeFactory is’, gevolgd door ‘oneerlijk – eerlijk’, ‘niet te vertrouwen – te vertrouwen’, ‘niet 

belangeloos – belangeloos’ en ‘onoprecht – oprecht’ als uitersten van vier zevenpunts 

semantische differentialen. De betrouwbaarheid was goed (α = .93). 

 Vervolgens werden er stellingen voorgelegd ter controle van de manipulatie 

deskundigheid van de bron. Op basis van Ohanian (1990), en Renkema en Hoeken (1997) en 

O’Keefe (2002) werd deskundigheid van de twitteraar van de negatieve tweet gemeten aan de 

hand van de stelling ‘De zender van de negatieve tweet over CakeFactory is’, gevolgd door 

‘ondeskundig – deskundig’, ‘geen expert – expert’, ‘onervaren – ervaren’, ‘onbekwaam – 

bekwaam’ en ‘niet vakkundig – vakkundig’ als uitersten van vijf zevenpunts semantische 

differentialen. De betrouwbaarheid was goed (α = .84). Doordat de betrouwbaarheid toenam 

door het tweede item (geen expert – expert) te verwijderen, is dit item uit de meting 

verwijderd. Derhalve werd de betrouwbaarheid goed (α = .86). De stelling die betrekking 

heeft op de controle van de manipulatie type Twitter-account, is ‘De negatieve tweet over 

taart van The CakeFactory was afkomstig van’, gevolgd door een zevenpunts semantische 

differentiaal (1= bedrijf, 7= persoon). 

 Tot slot werd gevraagd of de participanten een aantal weken ook hadden meegedaan 

aan de eerste studie. De vraag ‘Heeft u een aantal weken geleden ook meegedaan aan een 

onderzoek van mij over Twitter?’ dienden de participanten te beantwoorden met ‘ja’ of ‘nee’.  
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2.2.5 Procedure 

Wederom werd gebruik gemaakt van een online enquête middels het programma Thesis 

Tools. De twitteraars werden voornamelijk benaderd via Twitter, maar ook via Facebook en 

LinkedIn. De respondenten werden vervolgens willekeurig aan één van de vier condities 

toegewezen.  

 De respondent kreeg allereerst een inleiding over het onderzoek te zien. Daarna kreeg 

de respondent één van de vier tijdlijnen te zien, waarna het Twitterprofiel van de zender van 

de negatieve tweet volgde. Op deze manier wisten de respondenten in alle vier de condities 

wie de zender van de negatieve tweet was. Hierna volgde de vragenlijst, waarbij aan de 

respondenten werd uitgelegd op welke tweet de vragen betrekking hadden. Aan het einde 

konden de respondenten hun e-mailadres invullen om kans te maken op één van de VVV 

cadeaubonnen ter waarde van vijftien euro die onder de respondenten werden verloot. De 

vragenlijst is opgenomen in bijlage 5.  

 

2.3 Resultaten 

In deze paragraaf zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen. Allereerst wordt ingegaan 

op de manipulatie check en vervolgens op het mogelijke effect van de controlevariabelen. Tot 

slot worden de resultaten betreffende de afhankelijke variabelen worden besproken.   

 

2.3.1  Manipulatie check 

2.3.1.1 Type Twitter-account 

De twee typen Twitter-account zijn gecheckt op mate van herkenning (bedrijfsaccount vs. 

persoonsaccount). De manipulatie van het type Twitter-account bleek succesvol. 

Respondenten die de tweet hadden gezien van een bedrijfsaccount, interpreteerden dit 

Twitter-account ook als bedrijfsaccount (M = 2.99, SD = 2.25). Respondenten die werden 

blootgesteld aan de negatieve tweet afkomstig van een persoonsaccount, interpreteerden dit 

Twitter-account ook als persoonsaccount (M = 5.57, SD = 1.94), (F (1, 234) = 88.86, p < 

.001). De twee verschillende typen Twitter-account werden derhalve geïnterpreteerd zoals de 

bedoeling was.  

  

2.3.1.2 Deskundigheid twitteraar 

Nagegaan werd of de manipulatie van de deskundigheid van de twitteraar (ondeskundig vs. 

deskundig) succesvol was. Dit bleek het geval te zijn: respondenten die werden blootgesteld 

aan de negatieve tweet afkomstig van een ondeskundige twitteraar, interpreteerden deze 
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twitteraar inderdaad als ondeskundig (M = 3.39, SD = 1.06). Respondenten die de negatieve 

tweet hadden gezien van een deskundige twitteraar, beschouwden deze twitteraar ook als 

deskundig (M = 4.86, SD = 1.05), (F (1, 234) = 115.78, p < .001). De manipulatie van de 

deskundigheid van de twitteraar werd derhalve geïnterpreteerd zoals de bedoeling was.  

 

2.3.2  Check controlevariabelen 

Allereerst werd nagegaan of de groepen verschilden wat betreft de attitude tegenover 

productreviews op Twitter en productbetrokkenheid. Vervolgens is nagegaan of deze 

controlevariabelen covariantie hadden met de afhankelijke variabelen.  

 

2.3.2.1 Attitude tegenover productreviews op Twitter 

De attitude van de respondenten tegenover productreviews op Twitter werd gemeten middels 

een schaal bestaande uit twee items. Een one-sample t-test (test value = 4.0) liet zien dat de 

participanten geen significant negatieve of positieve attitude hebben tegenover 

productreviews op Twitter (M = 3.93, SD = 1.17, t (235) < 1). Een test-value van 4.0 werd 

gehanteerd omdat dit de neutrale score is op een zevenpunts schaal. Een eenweg variantie-

analyse wees uit dat de verschillen tussen groepen niet significant waren (F (3, 232) = 2.12, p 

= .099).  

 

2.3.2.2 Productbetrokkenheid 

Productbetrokkenheid van de respondenten werd ook middels twee items gemeten. Een one-

sample t-test (test value = 4.0) liet zien dat de participanten geen significant lage of hoge 

betrokkenheid hebben bij taart (M = 4.03, SD = 1.47, t (235) < 1). Een eenweg variantie-

analyse wees uit dat de verschillen tussen groepen niet significant waren (F (3, 232) < 1).  

 

2.3.2.3 Covariantie 

Tweeweg variantie-analyses werden uitgevoerd om na te gaan of de controlevariabelen 

mogelijke voorspellers waren van de afhankelijke variabelen. De attitude tegenover 

productreviews op Twitter bleek geen significante voorspeller voor de afhankelijke variabele 

merkvertrouwen (F (12, 140) < 1). Tevens bleek productbetrokkenheid geen significante 

voorspeller voor de afhankelijke variabele merkvertrouwen (F (12, 140) < 1).  

 Dezelfde test werd uitgevoerd voor de afhankelijke variabele intentie tot het 

verspreiden van negatieve WOM. De attitude tegenover productreviews op Twitter bleek geen 

significante voorspeller (F (12, 140) < 1). Tevens bleek productbetrokkenheid geen 
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significante voorspeller voor intentie tot het verspreiden van negatieve WOM over het merk 

(F (12, 140) < 1). Derhalve zijn er geen covariaten meegenomen in de verdere analyses.  

  

2.3.3 Afhankelijke variabelen 

2.3.3.1 Algemeen effect op merkvertrouwen en intentie tot verspreiden negatieve WOM 

Een one-sample t-test (test value = 4.0) wees uit dat het algemene merkvertrouwen van de 

participanten significant lager was dan neutraal (M = 3.41, SD = 1.03, t (235) = 8.82, p < 

.001). De participanten hadden na blootstelling aan de negatieve productgerelateerde tweet 

een significant lager merkvertrouwen dan neutraal.  

 Bovendien bleek uit een one-sample t-test (test value = 4.0) dat de intentie van de 

participanten om negatieve WOM over het merk te verspreiden waarover de negatieve 

productgerelateerde tweet betrekking had, significant hoger was dan neutraal (M = 4.29, SD = 

1.19, t (235) = 3.78, p < .001).  

 

2.3.3.2 Merkvertrouwen 

Om te achterhalen of het type Twitter-account van de zender van de negatieve 

productgerelateerde tweet leidt tot veranderd vertrouwen in het merk, is nagegaan of type 

Twitter-account (bedrijfsaccount vs. persoonsaccount) het merkvertrouwen beïnvloedt.  

 Er bleek geen significant verschil te zijn in het merkvertrouwen van consumenten 

afhankelijke van het type Twitter-account van de zender van de negatieve tweet. Uit een 

tweeweg variantie-analyse voor Merkvertrouwen met als factoren Type Twitter-account en 

Deskundigheid van de twitteraar bleek geen significant hoofdeffect van Type Twitter-account 

(F (1, 232) < 1). Er was geen verschil in merkvertrouwen tussen participanten die werden 

blootgesteld aan een negatieve productgerelateerde tweet afkomstig van een bedrijf of van een 

persoon.  

 De deskundigheid van de twitteraar die de negatieve productgerelateerde tweet zendt 

(ondeskundig vs. deskundig), heeft wél invloed op het merkvertrouwen van de consument. Er 

bleek een significant verschil te zijn in het merkvertrouwen van consumenten afhankelijk van 

de deskundigheid van de zender van de negatieve productgerelateerde tweet (F (1, 232) = 

10.57, p = .001). Participanten die werden blootgesteld aan een negatieve tweet afkomstig van 

een deskundige twitteraar (M = 3.20, SD = 0.90) hadden een significant lager merkvertrouwen 

dan participanten die werden blootgesteld aan dezelfde tweet afkomstig van een ondeskundige 

twitteraar (M = 3.63, SD = 1.11). Uit deze analyse bleek geen interactie tussen Type Twitter-

account en Deskundigheid van de twitteraar (F (1, 232) = 2.15, p = .144).  
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Tabel 7.  Gemiddelden (M), standaardafwijkingen (SD) van merkvertrouwen uitgesplitst in type Twitter-

account  en deskundigheid van de twitteraar (1 = laag, 7 = hoog), en aantal proefpersonen (N).  

 Bedrijfsaccount Persoonsaccount Totaal 

Deskundig M        

SD      

N       

3.12 

0.92 

61 

M        

SD      

N       

3.29 

0.88 

60 

M        

SD      

N       

3.20 

0.90 

121 

Ondeskundig M 

SD 

N 

3.74 

1.21 

56 

M 

SD 

N 

3.52 

0.99 

59 

M 

SD 

N 

3.63 

1.11 

115 

Totaal M 

SD 

N 

3.42 

1.11 

117 

M 

SD 

N 

3.40 

0.94 

119 

  

 

2.3.3.3 Intentie tot verspreiden negatieve WOM 

Om te achterhalen of het type Twitter-account van de zender van de negatieve 

productgerelateerde tweet leidt tot een andere intentie om negatieve WOM over het merk te 

verspreiden, is nagegaan of het type Twitter-account (bedrijfsaccount vs. persoonsaccount) de 

intentie tot het verspreiden van negatieve WOM over het merk beïnvloedt.  

 Er bleek geen significant verschil te zijn in de intentie van consumenten om negatieve 

WOM over het merk te verspreiden afhankelijke van het type Twitter-account van de zender 

van de negatieve tweet. Uit een tweeweg variantie-analyse voor Intentie tot het verspreiden 

van negatieve WOM met als factoren Type Twitter-account en Deskundigheid van de 

twitteraar bleek geen significant hoofdeffect van Type Twitter-account (F (1, 232) = 2.16,         

p = .143).  

 De deskundigheid van de twitteraar die de negatieve productgerelateerde tweet zendt 

(ondeskundig vs. deskundig), heeft wél invloed op de intentie van consumenten om negatieve 

WOM over het merk te verspreiden. Er bleek een significant verschil te zijn in de intentie van 

consumenten om negatieve WOM te verspreiden afhankelijk van de deskundigheid van de 

zender van de negatieve productgerelateerde tweet. Er bleek een significant hoofdeffect van 

Deskundigheid van de twitteraar (F (1, 232) = 5.37, p = .021). Participanten die werden 

blootgesteld aan een negatieve productgerelateerde tweet afkomstig van een deskundige 

twitteraar (M = 4.47, SD = 1.21) hadden een significant hogere intentie om negatieve WOM 

over het merk te verspreiden dan participanten die werden blootgesteld aan dezelfde tweet 

afkomstig van een ondeskundige twitteraar (M = 4.11, SD = 1.15). Uit deze analyse bleek 

geen interactie tussen Type Twitter-account en Deskundigheid van de twitteraar (F (1, 232)    

< 1).   
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Tabel 8.   Gemiddelden (M), standaardafwijkingen (SD) van  intentie tot verspreiden negatieve 

  WOM uitgesplitst in type Twitter-account en deskundigheid van de twitteraar (1 = laag,            

  7 = hoog), en aantal proefpersonen (N). 

 Bedrijfsaccount Persoonsaccount Totaal 

Deskundig M        

SD      

N       

4.62 

1.18 

61 

M        

SD      

N       

4.31 

1.23 

60 

M        

SD      

N       

4.47 

1.21 

121 

Ondeskundig M 

SD 

N 

4.18 

1.15 

56 

M 

SD 

N 

4.04 

1.14 

59 

M 

SD 

N 

4.11 

1.15 

115 

Totaal M 

SD 

N 

4.26 

1.24 

117 

M 

SD 

N 

4.18 

1.19 

119 

  

 

2.3.3.4 Relatie betrouwbaarheid en deskundigheid   

Om uitspraken te kunnen doen over een mogelijk verband tussen de mate waarin de zender 

van de negatieve productgerelateerde tweet als deskundig en betrouwbaar werd ervaren, is 

allereerst een regressieanalyse uitgevoerd.  

 Uit een enkelvoudige regressieanalyse bleek dat Betrouwbaarheid van de twitteraar 

van de negatieve productgerelateerde tweet voor 37% te verklaren was door de ingebrachte 

variabele (F (1, 234) = 139.12, p < .001). De deskundigheid van de twitteraar bleek een 

significante voorspeller voor de betrouwbaarheid van de twitteraar (β = .61, p < .001). De 

mate waarin de zender van de negatieve tweet als betrouwbaar werd ervaren, werd dus mede 

bepaald door de mate waarin deze twitteraar als deskundig werd gezien.  

 Daarbij werd nagegaan of respondenten die werden blootgesteld aan een negatieve 

productgerelateerde tweet afkomstig van een deskundige twitteraar, deze twitteraar ook als 

betrouwbaar beschouwden. En omgekeerd of respondenten die de negatieve tweet hadden 

gezien van een ondeskundige twitteraar, deze twitteraar ook als onbetrouwbaar zagen.   

 Respondenten die werden blootgesteld aan een negatieve tweet afkomstig van een 

deskundige twitteraar, beschouwden deze twitteraar ook als betrouwbaar (M = 4.66, SD = 

.83). Respondenten die de negatieve tweet hadden gezien van een ondeskundige twitteraar, 

beschouwden deze twitteraar tevens als onbetrouwbaar (M = 3.45, SD = 1.26), (F (1, 234) = 

77.64, p < .001).  
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2.3.3.5 Relatie betrouwbaarheid en type Twitter-account 

Om uitspraken te kunnen doen over een mogelijk verband tussen het type Twitter-account van 

de twitteraar en de mate van betrouwbaarheid, is een regressieanalyse uitgevoerd.  

 Uit een enkelvoudige regressieanalyse bleek dat de Betrouwbaarheid van de twitteraar 

van de negatieve productgerelateerde tweet niet te verklaren was door de ingebrachte 

variabele (F (1, 234) = 1.06, p = .303). Het type Twitter-account van de twitteraar bleek geen 

significante voorspeller voor de betrouwbaarheid van de twitteraar. 

 

2.3.3.6 Relatie merkvertrouwen en intentie tot verspreiden negatieve WOM 

Om te achterhalen of er een verband is tussen het merkvertrouwen van consumenten en de 

intentie van consumenten om negatieve WOM over het merk te verspreiden, is een 

regressieanalyse uitgevoerd.  

 Uit een enkelvoudige regressieanalyse bleek dat de Intentie tot het verspreiden van 

negatieve WOM over het merk voor 23% te verklaren was door de ingebrachte variabele (F 

(1, 234) = 70.81, p < .001). Het vertrouwen in het merk bleek een significante voorspeller 

voor de intentie om negatieve WOM over het merk te verspreiden (β = -.48, p < .001). Het 

effect van negatieve productgerelateerde tweets op de intentie van consumenten om negatieve 

WOM over het merk te verspreiden, werd dus mede bepaald door het vertrouwen dat 

consumenten in het merk hebben.  

 

2.4 Conclusie 

Om meer inzicht te krijgen in de overtuigingskracht van negatieve productbeoordelingen via 

Twitter, is in deze studie onderzocht of de factoren type Twitter-account en de deskundigheid 

van de twitteraar het effect van deze negatieve tweets op het merkvertrouwen van 

consumenten en op de intentie van consumenten om negatieve WOM over het merk te 

verspreiden, beïnvloeden. Hiervoor werden drie onderzoeksvragen opgesteld.  

 

In hoeverre beïnvloedt het gebruik van het type Twitter-account het effect van een negatieve 

productgerelateerde tweet op het merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van 

consumenten tot het verspreiden van negatieve WOM over het merk?  

Uit de resultaten komen geen verschillen naar voren in de effecten van het type Twitter-

account (bedrijfsaccount met bedrijfsnaam en logo als profielafbeelding vs. persoonsaccount 

met menselijke naam en echte foto als profielafbeelding) van de twitteraar op het effect van 

negatieve productgerelateerde tweets. Een negatieve productgerelateerde tweet heeft een 
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nadelig effect op het merkvertrouwen van consumenten en op intentie van consumenten tot 

het verspreiden van negatieve WOM, maar het type Twitter-account heeft hier geen invloed 

op.  

 

In hoeverre beïnvloedt de deskundigheid van de twitteraar het effect van een negatieve 

productgerelateerde tweet op het merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van 

consumenten tot het verspreiden van negatieve WOM over het merk?  

Geconcludeerd kan worden dat negatieve productgerelateerde tweets afkomstig van een 

deskundige twitteraar een sterker negatief hebben op het merkvertrouwen van consumenten 

dan negatieve productgerelateerde tweets afkomstig van een ondeskundige twitteraar: na het 

zien van een negatieve productgerelateerde tweet afkomstig van een deskundige twitteraar, is 

het merkvertrouwen van consumenten significant lager dan na het zien van dezelfde tweet 

afkomstig van een ondeskundige twitteraar. Hetzelfde geldt voor de intentie tot het 

verspreiden van negatieve WOM over het merk: consumenten hebben een sterkere intentie 

om negatieve WOM te verspreiden na het zien van een negatieve productgerelateerde tweet 

van een deskundige twitteraar, dan na het zien van dezelfde tweet afkomstig van een 

ondeskundige twitteraar.  

 

In hoeverre heeft één negatieve productgerelateerde tweet effect op het merkvertrouwen van 

consumenten en op de intentie van consumenten tot het verspreiden van negatieve WOM over 

het merk? 

Uit de resultaten blijkt dat één negatieve productgerelateerde tweet over een merk een 

negatief effect heeft op merkvertrouwen van consumenten. Ook de intentie van consumenten 

om negatieve WOM over het merk te verspreiden, wordt negatief beïnvloed. Na het zien van 

de negatieve tweet over het merk is het merkvertrouwen van consumenten significant lager 

dan neutraal, en hebben consumenten een sterkere intentie om negatieve WOM over het merk 

te verspreiden dan neutraal. Eén negatieve productgerelateerde tweet verlaagt het 

merkvertrouwen van consumenten en verhoogt de intentie om negatieve WOM over het merk 

te verspreiden.   

 

Bovendien blijkt uit de resultaten dat de mate waarin de zender van de negatieve 

productgerelateerde tweet als betrouwbaar wordt ervaren, significant beïnvloed wordt door de 

mate waarin deze twitteraar als deskundige wordt gezien. Hoe meer de twitteraar als 

deskundige wordt gezien op het gebied van het product in de tweet, des te hoger de 
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waargenomen betrouwbaarheid. Tevens blijkt uit de resultaten dat een ondeskundige 

twitteraar als onbetrouwbaar wordt ervaren en dat een deskundige twitteraar juist als 

betrouwbare bron wordt beschouwd. Verder kan geconcludeerd worden dat de mate waarin de 

zender van de negatieve tweet als betrouwbaar wordt ervaren, niet significant beïnvloed wordt 

door het type Twitter-account van de twitteraar.   

  Uit de resultaten blijkt daarbij dat de intentie van consumenten om na het zien van 

negatieve productgerelateerde tweets negatieve WOM over het merk te verspreiden, 

beïnvloed wordt door het merkvertrouwen van consumenten. Hoe minder vertrouwen 

consumenten in het merk hebben, des te hoger is de intentie van consumenten om negatieve 

WOM over het merk te verspreiden. 

   

2.5 Discussie 

Uit deze studie is gebleken dat het type Twitter-account geen rol speelt in het effect van 

negatieve productgerelateerde tweets op merkvertrouwen van consumenten en de intentie van 

consumenten om negatieve WOM over het merk te verspreiden. Dit resultaat is niet in lijn 

met de voorzichtige verwachting die voortkomt uit eerder onderzoek. Uit een studie van 

Hannink (z.j.) blijkt dat twitteraars met profielafbeelding in de vorm van een abstracte 

afbeelding zoals een logo, meer zakelijk, minder menselijk en daardoor minder betrouwbaar 

overkomen dan twitteraars met profielafbeelding in de vorm van een echte foto. De 

voorzichtige verwachting was derhalve dat een negatieve productgerelateerde tweet van een 

bedrijf minder overtuigingskracht zou hebben dan dezelfde tweet afkomstig van een persoon. 

Er is echter geen verschil in het effect van type Twitter-account van de zender van de 

negatieve tweet: een negatieve productgerelateerde tweet heeft een voor een merk nadelig 

effect op het merkvertrouwen van consumenten en op hun om negatieve WOM over het merk 

te verspreiden, ongeacht het type Twitter-account van de twitteraar. Bovendien verschilt de 

mate waarin bedrijfsaccounts en persoonsaccounts als betrouwbaar worden ervaren niet 

significant van elkaar.  

 Het resultaat betreffende het effect van deskundigheid van de zender van de negatieve 

productgerelateerde tweet, komt overeen met eerdere onderzoeken. Uit onderzoeken van 

O’Keefe (2002) en Hoeken et al. (2009) blijkt dat men zich sneller laat overtuigen door 

iemand die deskundig is op het gebied waar de uitspraak betrekking op heeft, dan door 

iemand die dat niet is. Men past dan vaak de deskundigheidsvuistregel toe. Dit is volgens 

Hoeken et al. (2009) met name het geval indien men niet gemotiveerd is om argumenten 
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kritisch tegen elkaar af te wegen. Ondanks dat men in het huidige onderzoek geen significant 

hoge of lage productbetrokkenheid had (en dus geen hoge of lage motivatie om argumenten 

kritisch te evalueren), is de deskundigheidsvuistregel waarschijnlijk toegepast. Deze studie 

heeft uitgewezen dat men ook via Twitter meer beïnvloed wordt naarmate de zender van de 

negatieve productgerelateerde tweet een deskundige is op het gebied van het product in de 

tweet.  

 De resultaten over de betrouwbaarheid van de bron is in lijn met eerder onderzoek. 

Volgens O’Keefe (2002) en Hoeken et al. (2009) wordt de geloofwaardigheid en daardoor de 

overtuigingskracht van een bron bepaald door deskundigheid en betrouwbaarheid van de 

bron, op voorwaarde dat de deskundige bron belangeloos is. Deze studie heeft laten zien dat 

ook op Twitter een bron als geloofwaardig wordt beschouwd en daardoor overtuigend is, 

indien deze deskundig en betrouwbaar is. Deskundigheid en betrouwbaarheid dragen ook op 

Twitter bij aan de overtuigingskracht van de zender van negatieve productgerelateerde tweets.  

 Tot slot is uit deze studie gebleken dat een negatieve productgerelateerde tweet over 

een merk een negatief effect heeft op consumentengedrag en -attitude. Dit resultaat komt 

overeen met bevindingen uit eerder onderzoek. Uit studie 1 bleek al dat twee of meer 

negatieve productgerelateerde tweets een voor het merk negatief effect hebben op 

merkvertrouwen van consumenten en de intentie van consumenten om negatieve WOM over 

het merk te verspreiden. Studie 2 wees uit dat consumenten zich ook laten beïnvloeden door 

slechts één negatieve productgerelateerde tweet. Dit is in overeenstemming met onderzoek 

van Stricker (2011). Dat onderzoek wees uit dat één negatieve productgerelateerde tweet een 

negatief effect heeft een ander aspect van consumentengedrag en -attitude, namelijk 

koopintentie. De huidige studie heeft liet zien dat één negatieve productgerelateerde tweet ook 

al een voor merken schadelijk effect heeft op het merkvertrouwen van consumenten en de 

intentie van consumenten om negatieve WOM over het merk te verspreiden. 
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3. Algemene Conclusie en Discussie 

 

In de twee studies werd onderzoek gedaan naar het effect van negatieve productgerelateerde 

tweets op merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van consumenten om negatieve 

WOM over het merk te verspreiden. In studie 1 werd duidelijk dat negatieve 

productgerelateerde tweets nadelige gevolgen hebben voor het betreffende merk. Na 

blootstelling aan negatieve productgerelateerde tweets over een merk is het gemiddelde 

vertrouwen in het merk namelijk laag en de gemiddelde intentie om negatieve WOM over het 

merk te verspreiden hoog.  

 Uit studie 1 bleek dat het aantal negatieve tweets hierin een belangrijke rol speelt: hoe 

meer negatieve tweets consumenten over het merk zien, des te lager het merkvertrouwen en 

des te hoger de intentie om negatieve WOM over het merk te verspreiden. Uit dezelfde studie 

bleek bovendien dat het soort profielafbeelding van de twitteraar slechts een marginale rol 

speelt in het effect van negatieve productgerelateerde tweets. Alleen indien er vier negatieve  

tweets in de tijdlijn te zien zijn en er een echte foto wordt gebruikt, is de intentie tot het 

verspreiden van negatieve WOM over het merk significant sterker. Indien er twee negatieve 

tweets in de tijdlijn op Twitter staan, hebben negatieve productgerelateerde tweets een voor 

een merk nadelig effect op de intentie van consumenten om negatieve WOM over het merk te 

verspreiden, ongeacht het soort profielafbeelding van de twitteraar. Bovendien is gebleken dat 

ongeacht het soort profielafbeelding van de twitteraar, productgerelateerde tweets een negatief 

effect hebben op het merkvertrouwen van consumenten. Dit is het geval zowel wanneer er 

twee tweets als wanneer er vier tweets in de tijdlijn op Twitter staan. 

 Om meer inzicht te verkrijgen in welke factoren een rol spelen in het effect van 

negatieve productgerelateerde tweets, is een tweede studie uitgevoerd. In studie 2 werd 

gekeken naar de rol van het type Twitter-account en de deskundigheid van de twitteraar die de 

negatieve tweet zendt. De deskundigheid van de twitteraar bleek hierin de belangrijkste 

factor: een deskundige twitteraar op het gebied van het product in de tweet, is volgens  

consumenten een meer betrouwbare bron dan een ondeskundige twitteraar. Hierdoor hebben 

negatieve tweets afkomstig van een deskundige twitteraar meer negatieve invloed op het 

effect van negatieve productgerelateerde tweets op merkvertrouwen van consumenten en op 

hun intentie om negatieve WOM over het merk te verspreiden.  

 Uit studie 2 bleek bovendien dat het type Twitter-account van de twitteraar geen rol 

speelt in het effect van negatieve productgerelateerde tweets. Ondanks de sterkere manipulatie 

van zakelijkheid van de twitteraar in studie 2 (abstracte afbeelding én bedrijfsnaam) ten 
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opzichte van studie 1 (alleen abstracte afbeelding), hebben negatieve productgerelateerde 

tweets een voor het merk nadelig effect op de genoemde aspecten, ongeacht of de tweet 

afkomstig is van een bedrijf of persoon.  

 Geconcludeerd kan worden dat negatieve productgerelateerde tweets een voor een 

merk nadelig effect hebben op het merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van 

consumenten om negatieve WOM over het merk te verspreiden. Uit studie 2 is gebleken dat 

dit al het geval is wanneer er slechts één negatieve productgerelateerde tweet over een merk in 

de tijdlijn op Twitter verschijnt. Studie 1 wees uit dat dit effect versterkt wordt indien er meer 

negatieve tweets worden geplaatst. Om statistisch uitspraken te doen over de relatie tussen 

studie 1 en studie 2 wat betreft de invloed van het aantal negatieve tweets, is een variantie-

analyse uitgevoerd. Middels deze analyse is een vergelijking gemaakt tussen de 

proefpersonen uit studie 1 die twee negatieve productgerelateerde tweets hadden gezien (n = 

209) en de proefpersonen uit studie 2 die één negatieve productgerelateerde tweet hadden 

gezien (n = 236). Uit een eenweg variantie-analyse voor Merkvertrouwen met als factor 

Aantal negatieve tweets bleek een significant hoofdeffect van Aantal negatieve tweets (F (1, 

443) = 101.54, p < .001). Respondenten die waren blootgesteld aan twee negatieve 

productgerelateerde tweets hadden (M = 2.51, SD = 0.85) hadden een significant lager 

vertrouwen in het merk dan respondenten die één negatieve tweet hadden gezien (M = 3.41, 

SD = 1.03). Uit een eenweg variantie-analyse voor Intentie tot het verspreiden van negatieve 

WOM over het merk met als factor Aantal negatieve tweets bleek een significant hoofdeffect 

van Aantal negatieve tweets (F (1, 443) = 3.81, p = .047). Proefpersonen die twee negatieve 

productgerelateerde tweets hadden gezien hadden (M = 4.53, SD = 1.36) hadden een 

significant hogere intentie om negatieve WOM over het merk te verspreiden dan 

proefpersonen die één negatieve tweet hadden gezien (M = 4.29, SD = 1.19). De enige 

kanttekening die bij deze vergelijking geplaatst moet worden is dat de stimuli in studie 1 en 2 

enigszins van elkaar afweken. Desalniettemin is door deze analyse statistisch uitgewezen dat 

consumenten al beïnvloed worden na het zien van één negatieve productgerelateerde tweet, en 

dat dit effect wordt verstrekt indien er twee negatieve tweets verschijnen. En uit de analyses 

van studie 1 blijkt dat dit effect nóg sterker wordt wanneer er vier negatieve 

productgerelateerde tweets in een tijdlijn op Twitter staan.  

 Naast het aantal negatieve tweets is gebleken dat de mate van deskundigheid van de 

twitteraar een belangrijke factor is in het voor een merk nadelige effect van negatieve 

productgerelateerde tweets op het merkvertrouwen van consumenten en op hun intentie om 

negatieve WOM over het merk te verspreiden. Bovendien blijkt uit beide studies dat de 
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intentie tot het verspreiden van negatieve WOM van consumenten toeneemt, naarmate het 

merkvertrouwen van consumenten afneemt.  

 Het open karakter van Twitter en de mogelijkheid om te retweeten, zorgen ervoor dat 

negatieve productgerelateerde tweets over een merk zich razendsnel onder veel mensen  

kunnen verspreiden. Hierdoor kunnen in korte tijd veel mensen door de negatieve WOM over 

een merk beïnvloed worden. Dit heeft nadelige gevolgen voor een merk, waardoor een merk 

in korte tijd enorme schade kan oplopen. Daarbij zijn de risico’s op schade voor het merk 

(verlaagd merkvertrouwen en verhoogde intentie om negatieve WOM over het merk te 

verspreiden) door de aard van het platform Twitter aanzienlijk groter dan op andere sociale 

netwerken. Om de stroom aan negatieve tweets over hun merk tegen te gaan en daarmee 

schade aan een merk te beperken, is het essentieel dat organisaties negatieve 

productgerelateerde tweets over hun merk monitoren en er snel op reageren middels webcare. 

Hierbij moet gereageerd worden op negatieve tweets afkomstig van alle twitteraars, aangezien 

ongeacht het account van de twitteraar (kijkend naar profielafbeelding: ei-afbeelding vs. 

abstracte afbeelding vs. echte foto en kijkend naar type Twitter-account: bedrijfsaccount vs. 

persoonsaccount) negatieve productgerelateerde tweets een voor een merk nadelig effect 

hebben op merkvertrouwen van consumenten en op de intentie om negatieve WOM over het 

merk te verspreiden.  

 Aanbevolen wordt dat een merk wel extra aandacht schenkt aan negatieve 

productgerelateerde tweets afkomstig van twitteraars die deskundig zijn op het gebied van het 

betreffende product in de tweet. Negatieve tweets afkomstig van deskundige twitteraars 

hebben namelijk een voor een merk nadeliger effect dan tweets afkomstig van ondeskundige 

twitteraars. Door middels webcare te reageren op negatieve productgerelateerde tweets in de 

vorm van bijvoorbeeld een excuus of doorverwijzing naar een collega die het probleem 

oplost, wordt de kans op een stroom van vervolgklachten van andere consumenten beperkt. 

Dit zorgt voor een beperking van de schade die wordt aangericht aan het merkvertrouwen en 

aan de intentie van consumenten om negatieve WOM over het merk te verspreiden.  

 Deze studies hebben uitgewezen dat negatieve productgerelateerde tweets een voor 

een merk schadelijk effect hebben op merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van 

consumenten om negatieve WOM over het merk te verspreiden. Hierbij is het belangrijk te 

bedenken dat men in werkelijkheid wel meer aspecten betrekt bij de evaluatie van een merk, 

zoals eerdere ervaringen of het bestaande imago van het merk.  

 Deze twee studies hebben alleen betrekking op ‘alledaagse producten’, zoals 

sandwiches en taart. Het zou daarom interessant zijn om onderzoek te doen naar mogelijke 
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verschillen in het effect van negatieve productgerelateerde tweets op luxe producten, zoals 

auto’s. Voor te stellen is dat negatieve productgerelateerde tweets over luxe producten meer 

effect hebben op merkvertrouwen van consumenten en de intentie van consumenten om 

negatieve WOM over het merk te verspreiden, dan over een alledaags product. Men hecht 

waarschijnlijk meer waarde aan een negatieve productgerelateerde tweet over een luxe en 

vaak ook duur product, dan aan een zelfde tweet over een alledaags en vaak goedkoop 

product.  

 Volgens Hoeken et al. (2009) vertrouwen ontvangers van een bericht bovendien met 

name op de deskundigheid van de zender indien er sprake is van relatieve ondeskundigheid 

van de ontvanger. Het zou daarom interessant zijn om te onderzoeken of een negatieve 

productgerelateerd tweet afkomstig van een deskundige twitteraar meer effect heeft indien de 

tweet betrekking heeft op een luxe product waarbij over het algemeen sprake is van relatieve 

ondeskundigheid van de ontvanger (bijvoorbeeld auto’s), dan wanneer de tweet betrekking 

heeft op een alledaags product waarbij vrijwel geen sprake is van ondeskundigheid van de 

ontvanger (bijvoorbeeld koffie).   

 Aangezien betrouwbaarheid van de zender van de negatieve tweets een belangrijke rol 

speelt in de overtuigingskracht van negatieve productgerelateerde tweets, zou het interessant 

zijn om te onderzoeken welke andere bronkenmerken van de zender van de negatieve tweet 

een rol spelen. Uit onderzoek van Cialdini (2009) blijkt dat fysieke aantrekkelijkheid en mate 

van gelijkenis tussen zender en ontvanger (similarity) een rol spelen in de mate van 

waargenomen betrouwbaarheid. Fysiek aantrekkelijke bronnen en bronnen die gelijkenissen 

vertonen met de ontvanger, worden volgens Cialdini (2009) als meer betrouwbaar ervaren dan 

bronnen die fysiek onaantrekkelijk zijn en geen gelijkenissen met de ontvanger vertonen. 

Voor te stellen is daarom dat negatieve productgerelateerde tweets afkomstig van een fysiek 

aantrekkelijke twitteraar, meer effect hebben op consumentengedrag en -attitude dan 

soortgelijke tweets afkomstig van een fysiek onaantrekkelijke twitteraar.  Ook is het 

voorstelbaar dat negatieve tweets afkomstig van een bron die veel gelijkenissen met de 

ontvanger vertoont (bijvoorbeeld demografische of uiterlijke gelijkenissen), meer effect 

hebben dan een soortgelijke tweet afkomstig van een twitteraar die geen gelijkenissen met de 

ontvanger vertoont.  

 Het onderzoek naar het effect van negatieve productgerelateerde tweets op 

consumentengedrag en -attitude staat nog in de kinderschoenen. De genoemde suggesties 

zullen een bijdrage leveren aan de inzichten in dit nog onontgonnen onderzoeksgebied. De 

twee uitgevoerde studies hebben al een stap in de goede richting gezet door uit te wijzen dat 



Masterscriptie   -   De overtuigingskracht van #Twitter  -   juni 2013   50 
 

negatieve productgerelateerde tweets een voor een merk nadelig effect hebben op het 

merkvertrouwen van consumenten en op de intentie van consumenten om negatieve WOM 

over het merk te verspreiden. De uitkomsten van de twee studies maken merken ervan bewust 

dat negatieve WOM, ook via Twitter, schadelijke gevolgen heeft voor een merk, en geeft 

wetenschappelijke inzichten waarom webcare-interventies noodzakelijk zijn om negatieve 

merkevaluaties naar aanleiding van negatieve productgerelateerde tweets te beperken. Door 

het middels webcare oplossen van online klachten, ontstaan bovendien positievere 

merkevaluaties bij consumenten dan wanneer een merk niet op online klachten reageert. 

Webcare-interventies resulteren vaak ook in meer aankopen, aangezien klanten die tevreden 

zijn over het oplossen van klachten via sociale media, bereid zijn om 21% meer bij dat merk 

te besteden. De uitkomsten onderstrepen het belang van webcare-interventies, maar ook dat 

tijdige interventies cruciaal zijn: gezien het sterke negatieve effect van aantal tweets neemt de 

schade van negatieve WOM via Twitter snel toe. 
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Bijlage 1 – Materiaal studie 1 

 

Tijdlijn met twee negatieve tweets afkomstig van twitteraar met ei-afbeelding 
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Tijdlijn met vier negatieve tweets afkomstig van twitteraar met ei-afbeelding 
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Tijdlijn met twee negatieve tweets afkomstig van twitteraar met abstracte afbeelding  
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Tijdlijn met vier negatieve tweets afkomstig van twitteraar met abstracte afbeelding 
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Tijdlijn met twee negatieve tweets afkomstig van twitteraar met foto van een gezicht 
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Tijdlijn met vier negatieve tweets afkomstig van twitteraar met foto van een gezicht 
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Bijlage 2 – Vragenlijst studie 1 

 

Bedankt dat u mee wilt werken aan mijn onderzoek door een korte vragenlijst in te vullen. Het 

invullen duurt ongeveer vijf minuten.  

 

Ik ben student aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doe momenteel onderzoek naar in 

invloed van Twitter op consumenten. Uw antwoorden leveren een bijdrage aan de inzichten in 

dit onderzoeksdomein. Onder de participanten verloot ik een aantal VVV cadeaubonnen ter 

waarde van €15. Als u hier geïnteresseerd in bent, vul dan uw e-mailadres in aan het einde 

van de vragenlijst.  

 

Ik wil u vragen om eerlijk te zijn bij het beantwoorden van de vragen. Er bestaan geen goede 

of foute antwoorden. In dit onderzoek gaat het om uw mening. Bovendien worden de 

gegevens vertrouwelijk behandeld.  

 

Nogmaals bedankt voor uw medewerking!  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Marije van Dongen 

Studente Communicatie- en Informatiewetenschappen 

Radboud Universiteit Nijmegen   
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[Algemene gegevens] 

 

1. Heeft u een Twitter-account?    

 O Ja 

 O Nee 

 

2. Wat is uw geslacht?  

 O Man  

 O Vrouw 

 

3. Wat is uw leeftijd?  

 … 

 

Op de volgende pagina staat een tijdlijn met tweets van Twitter. De vragen in deze enquête 

hebben betrekking op deze tijdlijn. Besteed vooral aandacht aan de tweets die zijn gemarkeerd 

met een rode lijn. 

 

[Tijdlijn met negatieve tweets] 

 

Beantwoord alstublieft de volgende vragen. 

 

4. [Merkvertrouwen] 

[Zevenpunts likertschalen; sterk mee oneens - sterk mee eens] 

4.1 Ik vertrouw Het Sandwich Paleis 

4.2 Ik kan op Het Sandwich Paleis rekenen 

4.3 Het Sandwich Paleis is een eerlijk merk 

4.4 Het Sandwich Paleis is een veilig merk 
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5. [Intentie tot het verspreiden van negatieve WOM] 

[Zevenpunts likertschalen; sterk mee oneens - sterk mee eens] 

5.1 Ik zou Het Sandwich Paleis afraden bij mijn vrienden 

5.2 Als mijn vrienden een sandwich willen eten, dan zou ik hen vertellen om niet naar Het 

Sandwich Paleis te gaan 

 

[Zevenpunts likertschaal; erg onwaarschijnlijk - erg waarschijnlijk) 

5.3 Hoe waarschijnlijk is het dat u negatieve berichten over Het Sandwich Paleis zou 

verspreiden? 

 

U bent over de helft van de vragenlijst. Nog een aantal vragen te gaan.  

 

6. [Attitude tegenover productreviews op Twitter] 

[Zevenpunts likertschalen; sterk mee oneens - sterk mee eens] 

6.1 In het algemeen geloof ik de informatie in tweets die ik lees 

6.2 In het algemeen denk ik dat productbeoordelingen op Twitter betrouwbaar zijn 

 

7. [Productbetrokkenheid] 

De volgende vragen gaan over uw houding ten opzichte van sandwiches in het algemeen, 

bijvoorbeeld van een broodjeszaak, supermarkt of bakker. Houd alstublieft in gedachten dat 

de vragen geen betrekking hebben op Het Sandwich Paleis. Het gaat om uw houding ten 

opzichte van sandwiches in het algemeen. 

[Zevenpunts likertschalen; sterk mee oneens - sterk mee eens] 

7.1 Meestal houd ik met veel factoren rekening bij de aankoop van dit product 

7.2 Meestal besteed ik veel tijd aan het kiezen van welke soort ik koop 

7.3 Meestal win ik advies van andere mensen in voordat ik dit product koop  

 

U bent klaar! Nogmaals bedankt voor uw medewerking. Vul uw e-mailadres in als u kans wilt 

maken op één van de VVV cadeaubonnen ter waarde van €15.   

 

Graag tot ziens op Twitter!  

 

twitter.com/marijedongen 

marijevdongen@hotmail.com 
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Bijlage 3 – Twitterprofielen studie 2 

 

Twitterprofiel behorende bij tijdlijn met negatieve tweet afkomstig van deskundig bedrijf 

 
 

Twitterprofiel behorende bij tijdlijn met negatieve tweet afkomstig van ondeskundig bedrijf 

 
 
Twitterprofiel behorende bij tijdlijn met negatieve tweet afkomstig van deskundig persoon 
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Twitterprofiel behorende bij tijdlijn met negatieve tweet afkomstig van ondeskundig persoon 

 

  



Masterscriptie   -   De overtuigingskracht van #Twitter  -   juni 2013   69 
 

Bijlage 4 – Materiaal studie 2 

 

Tijdlijn met negatieve tweet afkomstig van deskundig bedrijf 
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Tijdlijn met negatieve tweet afkomstig van ondeskundig bedrijf 
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Tijdlijn met negatieve tweet afkomstig van deskundig persoon 
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Tijdlijn met negatieve tweet afkomstig van ondeskundig persoon 
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Bijlage 5 – Vragenlijst studie 2 

 

Bedankt dat u mee wilt werken aan deze korte vragenlijst. De vragenlijst is onderdeel van een 

vervolgonderzoek dat ik uitvoer op basis van een eerdere studie. Het is geen enkel probleem 

wanneer u een aantal weken ook heeft meegewerkt aan mijn eerste onderzoek.  

 

Ik ben student aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doe onderzoek naar in invloed van 

Twitter op consumenten. Uw antwoorden leveren een bijdrage aan de inzichten in dit 

onderzoeksdomein. Onder de participanten verloot ik een aantal VVV cadeaubonnen ter 

waarde van €15. Als u hier geïnteresseerd in bent, vul dan uw e-mailadres in aan het einde 

van de vragenlijst.  

 

Ik wil u vragen om eerlijk te zijn bij het beantwoorden van de vragen. Er bestaan geen goede 

of foute antwoorden. In dit onderzoek gaat het om uw mening. Bovendien worden de 

gegevens vertrouwelijk behandeld.  

 

Nogmaals bedankt voor uw medewerking!  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Marije van Dongen 

Studente Communicatie- en Informatiewetenschappen 

Radboud Universiteit Nijmegen  

 



Masterscriptie   -   De overtuigingskracht van #Twitter  -   juni 2013   74 
 

[Algemene gegevens] 

 

1. Heeft u een Twitter-account?    

 O Ja 

 O Nee 

 

2. Wat is uw geslacht?  

 O Man  

 O Vrouw 

 

3. Wat is uw leeftijd?  

 … 

 

Op de volgende pagina staat een tijdlijn met tweets van Twitter. De vragen in deze enquête 

hebben betrekking op deze tijdlijn. Besteed vooral aandacht aan de tweet die is gemarkeerd 

met een rode lijn. Daarbij staat onder de tijdlijn met tweets het profiel van de twitteraar die de 

tweet over het merk CakeFactory zendt. Neem dit profiel ook aandachtig door. 

 

[Tijdlijn met negatieve tweet] 

 

Hieronder staat het profiel van de twitteraar die de tweet over CakeFactory verzendt. 

 

[Profiel van twitteraar die de negatieve tweet verzendt] 

 

Wanneer u de met rode lijn gemarkeerde tweet en het profiel van de twitteraar heeft 

doorgenomen, klikt u op 'volgende'. 

 

Beantwoord alstublieft de volgende vragen. 
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4. [Merkvertrouwen] 

[Zevenpunts likertschalen; sterk mee oneens - sterk mee eens] 

4.1 Ik vertrouw CakeFactory 

4.2 Ik kan op CakeFactory rekenen 

4.3 CakeFactory is een eerlijk merk 

4.4 CakeFactory is een veilig merk 

 

5. [Intentie tot het verspreiden van negatieve WOM] 

[Zevenpunts likertschalen; sterk mee oneens - sterk mee eens] 

5.1 Ik zou CakeFactory afraden bij mijn vrienden 

5.2 Als mijn vrienden een taart willen kopen, dan zou ik hen vertellen om geen taart  

van CakeFactory te nemen.  

 

6. [Attitude tegenover productreviews op Twitter] 

[Zevenpunts likertschalen; sterk mee oneens - sterk mee eens] 

 6.1  In het algemeen geloof ik de informatie in tweets die ik lees 

 6.2  In het algemeen denk ik dat productbeoordelingen op Twitter betrouwbaar zijn 

 

7. [Productbetrokkenheid] 

De volgende vragen gaan over uw houding ten opzichte van taart in het algemeen, 

bijvoorbeeld van een bakker of supermarkt. Houd alstublieft in gedachten dat de vragen geen 

betrekking hebben op CakeFactory. Het gaat om uw houding ten opzichte van taart in het 

algemeen. 

[Zevenpunts likertschalen; sterk mee oneens - sterk mee eens] 

7.1 Meestal houd ik met veel factoren rekening bij de aankoop van dit product 

7.2 Meestal besteed ik veel tijd aan het kiezen van welke soort ik koop 

 

U bent over de helft van de vragenlijst. Nog een aantal vragen te gaan.  

 

De laatste stellingen gaan over de zender van de negatieve tweet over CakeFactory.  
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8. [Controle manipulatie type Twitter-account] 

[Zevenpunts semantische differentialen] 

De negatieve tweet over CakeFactory is afkomstig van  

8.1 Een bedrijf – Een persoon 

 

9. [Betrouwbaarheid bron negatieve tweet] 

[Zevenpunts semantische differentialen] 

De zender van de negatieve tweet over CakeFactory is  

9.1 Oneerlijk – eerlijk 

9.2 Niet te vertrouwen – te vertrouwen  

9.3 Niet belangeloos – belangeloos  

9.4 Onoprecht – oprecht  

 

10. [Controle manipulatie deskundigheid] 

[Zevenpunts semantische differentialen] 

De zender van de negatieve tweet over CakeFactory is op het gebied van taart 

10.1  Ondeskundig – deskundig 

10.2  Geen expert – een expert  

10.3  Onervaren – ervaren 

10.4  Onbekwaam – bekwaam 

10.5  Niet vakkundig - vakkundig 

 

11. Heeft u een aantal weken geleden ook meegedaan aan een onderzoek van mij over 

Twitter? 

 O Ja  

 O Nee 

 

U bent klaar! Nogmaals bedankt voor uw medewerking. Vul uw e-mailadres in als u kans wilt 

maken op één van de VVV cadeaubonnen ter waarde van €15.   

 

Graag tot ziens op Twitter!  

 

twitter.com/marijedongen 

marijevdongen@hotmail.com 


