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Abstract 
 

We bevinden ons al enkele jaren in een oververzadigd reclamelandschap. Een overvloed aan 

traditionele advertenties zorgde voor een negatieve houding van consumenten en een daling van de 

inkomsten voor de adverteerders. De dalende effectiviteit van traditionele advertenties zette de 

adverteerders aan om op zoek te gaan naar innovatieve reclametechnieken die wel effectief zijn. Het 

gebruik van gesponsorde content is een reclametechniek die steeds meer aan populariteit wint bij 

adverteerders, omdat consumenten op een effectieve manier misleid kunnen worden. Advertenties 

worden namelijk voorgesteld als redactionele artikelen, waardoor consumenten de commerciële 

inhoud van het artikel foutief interpreteren als nieuwswaarde. Doordat we tegenwoordig massaal 

online actief zijn, moesten ook de adverteerders volgen en hun innovatieve reclametechniek met 

gesponsorde content toepassen via online media. Deze online variant wordt in dit onderzoek 

beschreven met de term native advertising. Een onderzoek naar de effectiviteit en de verklarende 

factoren van native advertising kan zowel wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie bieden. 

Vooral inzicht in de sponsorship disclosure van native advertising, die de commerciële bron van de 

online advertentie identificeert, zou een meerwaarde betekenen voor het domein van online 

advertising. In dit opzicht werd er een onderzoek gevoerd naar de effectiviteit van native advertising 

in vergelijking met de traditionele display advertenties. Door middel van een experiment werden 121 

respondenten bevraagd. Er werd via verschillende meetschalen gepeild naar de onderliggende 

concepten van effecitiviteit, de reclamewijsheid en de kennis met betrekking tot de sponsorship 

disclosure. De resultaten van het experiment tonen geen significante verschillen in effectiviteit 

tussen beide advertentievormen. Native advertenties zijn niet effectiever dan traditionele display 

advertenties.
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Inleiding 
 

De voorbije jaren is er een enorme terugval zichtbaar in de opbrengsten van advertenties. Deze 

terugval is te verklaren vanuit het oververzadigde reclamelandschap waarin we ons momenteel 

bevinden. De overvloed aan reclameboodschappen zorgen ervoor dat adverteerders hun doelgroep 

niet meer kunnen bereiken (Karrh, McKee & Pardun, 2003). Consumenten vertonen namelijk meer 

en meer een reclamevermijdend gedrag waardoor de effectiviteit van de reclameboodschappen 

zienderogen daalt (Dahlén, 2005; Goodstein, 1993). De dalende effectiviteit van traditionele 

advertenties zorgt ervoor dat adverteerders op zoek moeten naar innovatieve reclametechnieken die 

er wel in slagen de aandacht van de consument te kunnen winnen. ‘Sponsored content’ is zo’n 

innovatieve reclametechniek die merken en producten tegen betaling integreert in een redactionele 

context . Reclameadvertenties worden met andere woorden op basis van communicatiestijl en lay-

out voorgesteld als redactionele artikels (Boerman, van Reijmersdal en Neijens, 2012). Wanneer deze 

advertenties met gesponsorde content in offline printmedia verschijnen, dan spreken we over 

advertorials (Eckman & Lindlof, 2003). Online varianten die in nieuwsmedia verschijnen krijgen de 

term native advertising toegeëigend (Carlson, 2014). De sleutel naar het succes van deze 

reclametechniek is het aspect misleiding. Consumenten denken namelijk dat de boodschap afkomstig 

is van een redactionele bron, terwijl het een commerciële boodschap is (Kim, Pasadeos & Barban, 

2001). De redactionele geloofwaardigheid zorgt voor een minder kritische houding van de 

consumenten ten opzichte van de commerciële boodschap, omdat consumenten ervan overtuigd zijn 

dat journalisten op een onafhankelijke en objectieve manier werken. De redactioneel ogende 

reclameboodschappen die gesponsorde content bevatten zullen door de consumenten foutief 

opgevat worden als een correct en waarheidsgetrouw nieuwsartikel.  De moeilijk te onderscheiden 

grens tussen reclame en nieuwswaarde blijkt in het voordeel te spelen van native advertising 

(Carlson,2014). 

 

Persuasion knowledge of reclamewijsheid is een cruciaal begrip in het verklaren van de effectiviteit 

van innovatieve reclametechnieken die gebruik maken van gesponsorde content. Het begrip verwijst 

naar het herkennen van de commerciële boodschap in een advertentie (Friestad & Wright, 1994). 

Het PKM van Friestad en Wright (1994) beschrijft hoe consumenten hun kennis met betrekking tot 

de overtuigingspogingen van adverteerders ontwikkelen en hoe ze de ontwikkelde kennis ook 

effectief inzetten om de pogingen van adverteerders te evalueren en te beantwoorden. Relevante 

onderzoeken geven aan dat de persuasion knowledge vaker geactiveerd wordt bij traditionele 

advertenties dan bij advertorials (Cameron, 1994) en native advertenties (Tutaj & van Reijmersdal, 

2012).  
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Het groeiende inzicht van consumenten in de overtuigingspoging van de adverteerder zorgt ervoor 

dat er een steeds luider klinkende vraag is bij consumenten naar sponsorship disclosure (van 

Reijmersdal, Neijens & Smit, 2005). De functie van sponsorship disclosure is de commerciële bron 

van een reclameboodschap te identificeren. Door opvallende labels te plaatsen in native advertenties 

wordt de persuasion knowledge mogelijk geactiveerd bij consumenten. Deze persuasion knowledge 

zal ervoor zorgen dat consumenten inzicht krijgen in de overtuigingspoging van de adverteerder. De 

sponsorship disclosure zou met andere woorden voor een daling van de effectiviteit van native 

advertising moeten zorgen (Kim et al., 2001). Er zijn al heel wat onderzoeken gedaan naar de 

effectiviteit van sponsorship disclosure in offline media, zoals magazines en kranten (Kim, Pasadeos 

& Barban, 2001; Kumkale & Albarracín, 2004). Er is echter bijzonder weinig academisch onderzoek 

verricht naar de effectiviteit van sponsorship disclosure in online media.  

Via een experimenteel onderzoek wil ik inzicht verwerven in de effectiviteit van native advertising. 

Daarbij zullen er andere concepten gebruikt worden om effectiviteit te meten dan de bestaande 

onderzoeken naar de effectiviteit van gesponsorde content in online media (Tutaj & van Reijmersdal, 

2012; Becker-Olson, 2003). De native advertenties zullen telkens vergeleken worden met traditionele 

display advertenties om zo een onderbouwde en vergelijkende uitspraak te kunnen doen over de 

effectiviteit van beide advertentievormen. Verder zal er in het onderzoek speciale aandacht zijn voor 

de invloed van sponsorship disclosure op de effectiviteit van de beide advertentievormen. De 

centrale vraag in mijn onderzoek is dan ook of native advertising effectiever is in vergelijking met de 

traditionele display advertenties. De voornaamste deelvragen die daarbij gesteld kunnen worden 

zijn: welke rol speelt persuasion knowledge in het verklaren van de effectiviteit? En welke invloed 

heeft sponsorship disclosure op de effectiviteit van native advertising?  

Door middel van een experimenteel onderzoek trachten we een antwoord te geven om de centrale 

vraag. Het experiment wordt echter vooraf gegaan door een literatuurstudie. In het eerste deel van 

de literatuurstudie gaan we dieper in op de factoren die de effectiviteit van native advertising 

bepalen. In het tweede deel wordt de rol van persuasion knowledge toegelicht en het effect daarvan 

op native advertising. In het laatste deel van de literatuurstudie ligt de nadruk op het effect van 

sponsorship disclosure op de effectiviteit van native advertising. Na deze literatuurstudie wordt het 

experiment uitvoerig besproken met de bijhorende resultaten.  
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1. Sponsored content  
 

1.1 Aanleiding  
 

Er zijn heel wat factoren die de laatste tijd hebben bijgedragen tot serieuze veranderingen in de 

steeds verder evoluerende wereld van reclame en marketing. Zo zijn er niet enkel de technologische 

ontwikkelingen maar ook de stijgende concurrentie, de globalisering, het stijgend belang van 

informatie en de demografische veranderingen. Al deze factoren hebben ervoor gezorgd dat de 

traditionele klassieke advertenties minder effectief geworden zijn (Tomažic, Boras, Jurišic & Lesjak, 

2014). Adverteerders krijgen het steeds moeilijker om de aandacht te trekken van de consumenten. 

Consumenten zijn namelijk al zo gewoon geworden aan de overvloed aan reclameboodschappen dat 

ze mentale shortcuts beginnen te gebruiken om de advertenties te verwerken. Dit gebeurt volgens 

Friestad & Wright (1994) via een zogenaamd advertentieschema. Dat zorgde er aanvankelijk voor dat 

consumenten eerder sceptisch stonden tegenover advertenties (Dahlén, 2005). De attitude ten 

opzichte van advertenties verbeterde er niet op, integendeel. De negatieve attitude ten opzichte van 

advertenties werd steeds groter waardoor advertenties geen aandacht meer kregen (Speck & Elliott, 

1997). Hier stopte het echter niet. De negatieve perceptie tegenover traditionele advertenties had 

niet enkel een invloed op de effectiviteit en inkomsten van deze individuele advertenties, maar ook 

op het volledige medium en haar inhoud (Ha & Litman, 1997; Van Reijmersdal, Neijens & Smit, 2010). 

Door de dalende effectiviteit van de traditionele advertenties moesten adverteerders snel op zoek 

gaan naar innovatieve en voordelige manieren om hun doelgroep te bereiken met hun commerciële 

boodschappen (Dahlen and Edenius, 2007; van Reijmersdal et al., 2005; Tomažic et al., 2014).  

1.2 Definitie  
 

Een innovatieve reclametechniek die de laatste jaren steeds meer aan belang aan het winnen is, is 

brand placement. Karrh (1998) beschrijft brand placement als ‘het doelbewust inzetten van merken in 

redactionele content’ (p.33). Balasubramanian (1994) gaat nog een stap verder. Wanneer het merk 

niet enkel geplaatst wordt in een redactionele context, maar ook effectief deel uitmaakt van het 

verhaal of plot, dan kunnen we volgens de auteur spreken over een ‘brand integration’ of ‘hybrid 

message’. Beide reclametechnieken behoren tot het fenomeen ‘sponsored content’.  

 

Theoretisch kader 
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Boerman, van Reijmersdal en Neijens (2012) omschrijven de term ‘sponsored content’, op basis van 

een onderzoek van Cain (2011) naar embedded advertising, als :  

‘Advertisers are integrating brands, products, or persuasive messages into traditionally non-

commercial contexts, such as television programs, magazines, and computer games to reach the 

consumer’ (Boerman, van Reijmersdal & Neijens, 2012, p. 1047).   

Zoals de definitie van Boerman en collega’s aangeeft, kan deze innovatieve reclametechniek ingezet 

worden in verschillende media, van een televisieserie tot een modemagazine (van Reijmersdal, 

Neijens & Smit; 2007). Wanneer we ons onderzoeksgerelateerd focussen op offline en online 

nieuwsmedia in het bijzonder, dan duiken termen als ‘advertorial’ en ‘native advertising’ snel op in 

de academische literatuur. In deze literatuur wordt er geen consistent onderscheid gemaakt tussen 

beide termen. Academici verwijzen meestal naar de term advertorial. Kim, Pasadeos en Barban 

omschrijven een advertorial als: 

‘a print advertisement disguised as editorial material, particularly in magazines’ (Kim, Pasadeos & 

Barban, 2001, p.265). 

In realiteit blijkt er wel degelijk een verschil te zijn tussen beide termen. Het onderscheid kan 

gemaakt worden op verschillende vlakken. Sternberg (2012) geeft aan dat het verschil tussen een 

advertorial en native advertising te verklaren is op basis van de bron. Hij stelt dat een native ad 

opgemaakt wordt door een nieuwsredactie of uitgeverij zelf, in tegenstelling tot een advertorial die 

afkomstig is van de adverteerder. Moore (2014) verzet zich tegen deze stelling, omdat hij ervan 

overtuigd is dat een native ad kan opgemaakt worden door verschillende partijen. Een native ad kan 

volgens de auteur opgemaakt worden door de adverteerder, door het marketingteam van een 

nieuwsplatform of door de nieuwsredactie zelf in overleg met de adverteerder. Volgens Sharma 

(2015) moet het onderscheid tussen een advertorial en native advertising niet gemaakt worden op 

basis van de bron, maar wel op basis van de toon waarop men communiceert. Een native ad geeft de 

lezer meer het gevoel dat er waardevolle informatie wordt gedeeld. De focus ligt veeleer op het 

helpen van de lezer. Een advertorial daarentegen geeft de lezer eerder het gevoel dat hij het product 

of de dienst die aangeboden wordt moet kopen. De focus ligt veel meer op de verkoop dan bij een 

native ad. Mansfield (2015) gaat in tegen de stellingen van beide auteurs door te beweren dat een 

native ad een online variant is van een advertorial. Hij stelt dat native advertising een vorm is van 

online advertising die zich aanpast aan de vorm van het platform waarop de ad geplaatst wordt. Een 

advertorial die online verschijnt, kan volgens hem onder de term van native advertising geplaatst 

worden.  
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Gezien de grote verscheidenheid aan betekenissen en het groot belang van het begrip native 

advertising voor deze masterproef hebben we op basis van de verscheidene bronnen zelf een 

definitie opgesteld. Deze definitie zal ervoor zorgen dat er geen verwarring kan ontstaan in het 

onderzoek dat later in dit academisch werkstuk aan bod zal komen.  

Wij beschouwen native advertising als:  

‘Een online reclametechniek waarbij een redactie, in overleg met een adverteerder, een gesponsorde 

commerciële boodschap opmaakt die qua design, communicatiestijl en context lijkt op een 

redactioneel artikel, om consumenten te beïnvloeden met het oog op commercieel succes’.  

In onze definitie ligt de nadruk op het online aspect, de redactionele oorsprong en de subtiele tone-

of-voice. Het is met andere woorden een door een redactie gecreëerde maar door een adverteerder 

betaalde advertorial die op een online platform geplaatst wordt in plaats van in een magazine of een 

krant. In de volgende paragraaf gaan we dieper in op het online aspect van de advertentietechniek. 

Om de concrete afbakening van het begrip native advertising te illustreren kan het nuttig zijn een 

vergelijking te maken met enkele aanverwante reclametechnieken. Content marketing is een eerste 

voorbeeld van een aanverwante reclametechniek. Ondanks de vele gelijkenissen met native 

advertising zijn er toch enkele verschillen. Content marketing is niet gericht op het misleiden van 

consumenten. Bovendien is het commercieel succes veel nadrukkelijker aanwezig bij native 

advertising, daar waar content marketing zich vooral richt op het vervullen van de wensen van 

consumenten. Ten slotte hoeft content marketing ook niet per se voor te komen in redactionele 

artikels. Het kan bijvoorbeeld ook toegepast worden in een commerciële Facebookpost (Gerard, 

2014). Een andere reclametechniek die zeer dicht aanleunt bij de door ons gecreëerde definitie van 

native advertising is een infomercial. Bij infomercials is er net als bij native advertising sprake van 

brand integration. Het voornaamste verschil is toe te schrijven aan het gekozen communicatiekanaal. 

Native advertising richt zich voornamelijk op nieuwssites en andere online platformen, terwijl 

infomercials via televisie verspreid worden. Het lijkt op een televisiespot waarbij de factor misleiding 

ingezet wordt door het te doen lijken op een echt televisieprogramma (Singh, Balasubramanian & 

Chakraborty; 2000).  

1.3 Shift naar online  
 

Zoals de bovenstaande definitie al liet blijken is het online aspect een heel belangrijk kenmerk van 

native advertising. De algemene trend waarbij er een dalend effect is van traditionele advertenties is 

niet enkel zichtbaar bij offline advertenties zoals printadvertenties (Tomažic et al., 2014). Ook de 

traditionele online advertenties volgen, ondanks de succesvolle verwachtingen, diezelfde trend. 
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De grote hoeveelheid aan online advertenties in talloze formats maakt het als adverteerder moeilijk 

om echt opgemerkt te worden (Becker-Olsen, 2013). Ze zorgen bovendien voor een negatieve 

attitude bij de surfer, waardoor de effectiviteit zienderogen daalt (Cho & Cheon, 2004).  

Het gebruik van banner advertenties bijvoorbeeld kende een daling van 56% naar 21% op 5 jaar tijd. 

Ongeacht het feit dat dergelijke online formats altijd zullen blijven bestaan, moesten adverteerders 

ook voor hun online advertenties op zoek gaan naar andere alternatieven (Li & Leckenby, 2004). 

Innovatieve reclametechnieken waarbij content gesponsord werd, vonden al snel hun weg naar het 

internet. Becker-Olson (2013)  kwam in haar onderzoek tot de vaststelling dat de door haar 

gedefinieerde ‘subtiele’ online advertentietechniek zoals native advertising effectiever bleek te zijn 

dan de ‘prominente’ online advertentietechniek zoals de banner advertenties.  

Het online succes van de innovatieve reclametechniek was toe te schrijven aan enkele factoren die 

niet enkel de adverteerders ten goede kwamen, maar ook de nieuwsorganisaties en de online 

gebruikers. Eerst en vooral leveren digitale media veel exactere data op. Nieuwsorganisaties kunnen 

op die manier veel gemakkelijker de nieuwswaarde vestigen (Usher, 2013), en adverteerders krijgen 

de mogelijkheid om zich te richten op specifieke gebruikers met hun klantgerichte advertenties 

(Turow, geciteerd in Carlson, 2014, p. 4). Een tweede belangrijke factor is de snelheid van het 

medium. Nieuwsorganisaties kunnen up-to-date informatie aanbieden tegen een lage prijs, terwijl  

de adverteerder sneller tot de gewenste attitude ten opzichte van het merk kan komen (Logan, 

geciteerd in Becker-Olsen, 2013, p. 17-18). De derde factor heeft betrekking op de lage toetredings-

barrière voor nieuwe spelers die zich kunnen differentiëren van de gevestigde spelers. Op die manier 

kunnen er snel nieuwe initiatieven ontstaan, ook al is de kans groot dat deze initiatieven vooral 

commercieel getint zullen zijn (Briggs, 2011). De vierde factor heeft betrekking op de participatie van 

online gebruikers. Digitale platformen bieden namelijk de mogelijkheid om zelf content te creëren en 

te delen. Sociale media verdienen in dit opzicht een belangrijke vermelding. Niet alleen de online 

gebruikers, maar ook de adverteerders genieten van de openheid van de online platformen. Native 

advertising is al zeer goed geïntegreerd in sociale netwerksites als Twitter en Facebook. De 

commerciële tweets en posts op Facebook verschijnen subtiel tussen de andere persoonlijke 

berichten op het nieuwsoverzicht (Moore, 2014). De laatste en misschien wel de meest relevante 

factor is het feit dat online media beter zijn om commerciële en redactionele content op een meer 

geïntegreerde manier samen te stellen dan hun offline varianten (Howe & Teufel, 2014). Native 

advertising is ondertussen al een gevestigde waarde geworden in de huidige reclamewereld, want 

halfweg 2013 gebruikte drie vierde van de online adverteerders al native advertising als 

reclametechniek (Marvin, 2013).  
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Voor innovatieve reclametechnieken die gebruik maken van gesponsorde content, en in het 

bijzonder voor native advertising, bleek de shift van offline naar online een groot succes te zijn. Maar 

niet alle offline reclamestrategieën die sterk verzadigd zijn, kunnen zomaar verschoven worden naar 

een online equivalent (Carlson, 2014). Li & Leckenby (2004) stellen wel dat het belangrijk is voor 

adverteerders om doelgericht manieren te zoeken waarbij de online formats kunnen geïntegreerd 

worden in de algemene advertentiecampagne waar ook traditionele formats deel van kunnen 

uitmaken. Om tot een online succesverhaal te komen, is het belangrijk om rekening te houden met 

de eigenschappen (Li & Leckenby, 2004) en de effecten van elk offline of online format, zodat er geen 

onverwachte negatieve attitude kan ontstaan bij de consumenten (Tutaj & van Reijmersdal, 2012).  

Ondanks het verschil tussen offline en online reclameformats werd er in deze masterproef gekozen 

om vooral de focus te leggen op het aspect ‘sponsored content’ om de effectiviteit te onderzoeken 

en te illustreren. Daardoor komen zowel onderzoeken over advertorials als over native advertising 

aan bod. 

2. Effectiviteit  

 
Het is belangrijk dat de grens tussen gesponsorde content en redactionele content zeer duidelijk is 

voor consumenten. Zoals de definitie uit hoofdstuk 1 al duidelijk aan gaf, is dit bij native advertising 

zeer bewust niet het geval. De gesponsorde boodschap wordt door de consumenten foutief opgevat 

als een redactionele boodschap, omdat het vormelijk eerder aanvoelt als een nieuwsartikel dan als 

een advertentie (Rieder, 2013). Doordat consumenten de grens tussen beide soorten content  

verkeerd gaan interpreteren, is er sprake van misleiding. Adverteerders gaan de consumenten 

opzettelijk gaan misleiden, omdat er op die manier een hogere mate van effectiviteit kan ontstaan 

(Carlson, 2014). De effectiviteit van native advertising kan best verklaard worden aan de hand van 

enkele fundamentele theoretische factoren. Deze factoren zijn afkomstig uit een theoretisch model 

dat de effectiviteit van communicatie probeert te verklaren. In dit hoofdstuk proberen we het model 

en de bijhorende factoren te linken aan de effectiviteit van native advertising.  

2.1 Brongeloofwaardigheid als verklarende factor   

 

Het centrale concept dat in de literatuur aangehaald wordt bij het verklaren van de effectiviteit van 

native advertising is brongeloofwaardigheid (van Reijmersdal, Neijens & Smit, 2005). Hovland en 

Weiss (1951) stellen vast dat bronnen met een hoge geloofwaardigheid meer waarheidsgetrouw zijn 

en bovendien een betere attitude generen dan bronnen met een lage geloofwaardigheid.  
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De studie van Cameron (1994) toonde aan dat een boodschap die afkomstig is van een journalist of 

een andere redactionele bron veel geloofwaardiger is voor consumenten dan een boodschap die 

afkomstig is van een commerciële bron zoals een adverteerder. De hogere mate van 

geloofwaardigheid in een redactionele bron valt volgens Carlson (2014) te verklaren vanuit twee 

factoren. Enerzijds zorgt de journalistieke autonomie ervoor dat er een grotere redactionele 

brongeloofwaardigheid is. Deze autonomie houdt in dat journalisten op een onafhankelijke manier 

nieuws moeten kunnen maken. Ze mogen daarbij niet beïnvloed worden door externen zoals 

adverteerders. Dit betekent echter niet dat er een totaalverbod moet komen op commerciële 

boodschappen van adverteerders via nieuwsmedia zoals kranten. De commerciële boodschappen 

moeten gewoonweg gescheiden worden van de redactionele boodschappen, waardoor ze geen 

invloed kunnen hebben op de inhoud van het nieuws.  Anderzijds zorgt de journalistieke objectiviteit, 

naast de journalistieke autonomie, voor een grotere mate van redactionele brongeloofwaardigheid. 

Journalisten worden beschouwd als informatiedragers, waardoor ze geacht worden de burger op een 

onbevooroordeelde en correcte manier te informeren.  

 

Aansluitend op de verklarende factoren van Carlson stelt Cameron (1994) dat het verschil in 

geloofwaardigheid bij de consument voornamelijk toe te schrijven is aan het verschil in intentie bij de 

zender van de boodschap. Adverteerders hebben vooral de intentie om lezers te beïnvloeden en hun 

producten te verkopen, waardoor de berichtgeving altijd positief is (Eisend, 2006). Dat zorgt ervoor 

dat de geloofwaardigheid en het verschil in perceptie ten opzichte van commerciële content beperkt 

zullen zijn (Cameron, 1994; van Reijmersdal et al., 2005). Journalisten daarentegen hebben de 

intentie om burgers op een neutrale en onafhankelijke manier correcte en objectieve informatie te 

verstrekken. Ze hebben geen intentie om burgers te beïnvloeden of om valse informatie te 

verstrekken (Carlson, 2014). Deze objectiviteit bij journalisten wordt door Cameron (2004) ook wel 

eens ‘third-party endorsement’ (p.185) genoemd.  

 

Zoals zo vaak moet er een grote kantlijn getrokken worden naast een theorie, in dit geval de 

theorieën van Carlson en Cameron. Er is namelijk een groot verschil tussen de theorie en de realiteit. 

In de praktijk worden de theoretische principes van autonomie en objectiviteit lang niet altijd 

gerespecteerd. Heel wat commerciële invloeden bedreigen de journalistieke autonomie en 

objectiviteit. Naast hun rol als informatiedragers moeten nieuwsagentschappen natuurlijk ook 

winstgevend blijven. Daardoor zijn ze afhankelijk van inkomsten, die voor het overgrote deel 

gegenereerd worden door adverteerders (Carlson, 2014). McChesney (geciteerd in: Carlson, 2014) 

spreekt zelfs over ‘hyper commercialism’ (p.4), omdat de commerciële macht zo groot en onzichtbaar 

geworden is in onze cultuur.  
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De inhoud van nieuwsmedia blijft namelijk afhankelijk van wie de rekening betaalt en dat zijn in de 

meeste gevallen de economische en politieke grootmachten (Altschull (geciteerd in: Carlson, 2014,  

p. 4). Daarom kunnen we ons de vraag stellen in welke mate we een redactionele bron nog echt 

geloofwaardig kunnen achten. 

 

2.2 Het Source Credibility Model van Hovland en Weiss 
 

Hovland en Weiss (1951) hebben een model opgesteld waarin naast brongeloofwaardigheid ook 

andere factoren helpen bij het verklaren van de effectiviteit van een (commerciële) boodschap. Het 

model is hieronder te zien in Figuur 1 (Eisend & Küster, 2011, p. 908).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het source credibility model van Hovland en Weiss (1951) start bij de bron van een boodschap. Zoals 

reeds bleek uit de vorige paragraaf is een redactionele bron veel geloofwaardiger dan een 

commerciële bron doordat journalisten objectief en onafhankelijk geacht worden door de 

consument (Cameron, 1994). De brongeloofwaardigheid heeft een effect op tal van andere factoren, 

zoals de attitude ten opzichte van de boodschap, de attitude ten opzichte van het merk en de 

aankoopintentie (Eisend, 2011). Belangrijk hierbij is dat de effecten chronologisch verlopen, omdat 

ze zich hiërarchisch tegenover elkaar bevinden. Zonder positieve attitude ten opzichte van de 

boodschap zou er geen positieve merkattitude kunnen zijn en zonder positieve merkattitude zou er 

geen positieve aankoopintentie kunnen zijn (Eisend, 2009). Deze factoren zijn zeer belangrijk in het 

operationaliseren van de effectiviteit van communicatie en native advertising in het bijzonder.  

Attitude ten opzichte van de advertentie 

 

Tutaj en van Reijmersdal (2012) zijn ervan overtuigd dat de effectiviteit van offline en online 

advertenties perfect gemeten kan worden aan de hand van het concept ‘attitude ten opzichte van de 

advertentie’. Smit (1999) stelt dat het concept ‘attitude ten opzichte van de advertentie’ best 

onderverdeeld kan worden in 3 betekenisvolle waarden, namelijk informatie, amusement en irritatie.  

Figuur 1. Source credibility model. Overgenomen uit “The effectiveness of publicity versus advertising: a 

meta-analytic investigation of its moderators,” door M. Eisend & F. Küster,  2011, Journal of the 

Academy of Marketing Science, 29(6), p.908 
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Onderzoek toont aan dat de subtiele innovatieve reclametechnieken zoals native advertising 

informatiever, leuker en minder irritant zijn dan de prominente traditionele reclametechnieken zoals 

banner ads. Deze vaststellingen gelden zowel voor traditionele media (van Reijmersdal et al., 2005), 

als voor online media (Tutaj & van Reijmersdal, 2012). Dit betekent concreet dat lezers en surfers de 

subtiele reclamevormen die gebruik maken van gesponsorde content positiever achten dan de 

prominente reclamevormen. 

  

Merkattitude 

 

De merkattitude is een heel belangrijke factor in het model, maar het mag in geen geval verward 

worden met het merkimago. Het merkimago verwijst naar de merkperceptie die consumenten 

hebben door de associaties die ze gemaakt hebben over het merk in hun geheugen, terwijl de 

merkattitude verwijzen naar de positieve of negatieve evaluaties van een merk (Keller, 1993, p.3-4).   

Innovatieve reclametechnieken met verborgen gesponsorde content  zoals native advertising 

bevinden zich vaak in een informatieve context. Deze context verplicht de consument om meer 

cognitieve inspanning te leveren dan bij traditionele banner ads. Deze extra inspanning vraagt meer 

tijd van de consument om de boodschap te verwerken en kan mogelijk leiden tot een negatieve 

attitude. Deze negatieve attitude wordt snel vervangen door een positieve attitude wanneer blijkt 

dat het kennisniveau van de consument gestegen is (Garbarino & Edell, 1997). Dit positief 

welbehagen leidt automatisch tot een positieve evaluatie en attitude ten opzichte van het merk en 

het bedrijf. Het gevaar bestaat echter dat de commerciële intentie van de adverteerder achterhaald 

wordt door de consument, waardoor er een negatieve attitude kan ontstaan ten opzichte van de 

adverteerder of het merk (Speed & Thompson, 2000). Deze vaststelling zal ervoor zorgen dat de 

consument een extra inspanning zal moeten leveren om te achterhalen wat de bron is van de 

commerciële boodschap. Wanneer dit niet meteen duidelijk wordt, zal er ook een negatieve attitude 

ontstaan ten opzichte van de website. Dit bijkomend nadeel komt niet voor bij banner advertenties, 

waar de intentie en de bron van de commerciële boodschap meteen duidelijk is voor de consument 

waardoor er geen extra inspanning geleverd moet worden. Adverteerders hebben er met andere 

woorden alle belang bij om een native ad zo informatief mogelijk te maken om een positieve 

merkattitude te creëren bij de consument (Becker-Olsen, 2013, p. 19-20).  

 

Aankoopintentie 
 

De ‘social exchange theory’ van Lawler (2001) bewijst dat het effect van merkattitude op de 

aankoopintentie heel sterk is omdat beide factoren heel dicht bij elkaar liggen. De theorie stelt dat er 

een wisselwerking is van geven en nemen. Dit is ook zo bij gesponsorde content (Madrigal, 2000).  
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De adverteerder wordt gezien als een lid van een gemeenschap, dat gratis en relevante informatie 

biedt aan de andere leden van de gemeenschap. Die andere leden van de gemeenschap krijgen een 

positief gevoel omdat ze belangeloos informatie aanboden krijgen, waardoor ze als wederdienst 

zullen overgaan tot de aankoop van goederen en diensten van de adverteerder of het merk die 

informatie geleverd heeft aan de gemeenschap of groep. Hoe sterker de connectie met de groep, 

hoe groter de wederkerige voordelen voor de adverteerder. Cialdini (1993) stelt dat consumenten 

vaak meer geven dan dat ze krijgen. Consumenten zullen met andere woorden snel overgaan tot 

aankoop wanneer ze een kleine hoeveelheid informatie krijgen. Adverteerders doen er dus baat bij 

om zoveel mogelijk informatie te verschaffen aan consumenten, zodat er een positief gevoel ontstaat 

en bijgevolg een verandering optreedt in het gedrag van de consument. 

 

2.3 Aanvullende modellen  
 

In de academische literatuur van Eisend (2011) worden er nog twee uitbreidingen gemaakt op het 

source credibility model van Hovland en Weiss. Het betreft het ‘information processing model’ en 

het ‘information evaluation model’. Beide modellen worden in deze paragraaf uitgebreid besproken. 

Information processing model  
 

 

 

Eisend (2011) beweert dat consumenten zich blootstellen aan mediacontent om geïnformeerd te 

worden. Ze zoeken zeer bewust en vrijwillig naar informatie en proberen blootstelling aan 

commerciële boodschappen te vermijden. De intentie en motivatie om informatie te verwerken, 

resulteert in een hogere mate van cognitieve respons bij consumenten. Deze vaststelling brengt ons 

bij de ‘agenda setting theorie’ die in dit opzicht zeer belangrijk is. Mc Combs en Shaw (1972) 

beweren dat massamedia de perceptie van de consument makkelijk kan beïnvloeden via agenda 

setting. Dat komt omdat het belang van een issue bepaald wordt door de massamedia volgens deze 

theorie. Zij bepalen welke informatie en welk nieuws wel en niet getoond wordt. Dat zorgt ervoor dat 

informatie op een veel uitgebreidere en intensere manier verwerkt zal worden.  

Figuur 2. Information processing model. Overgenomen uit “The effectiveness of publicity versus 

advertising: a meta-analytic investigation of its moderators,” door M. Eisend & F. Küster,  2011, Journal 

of the Academy of Marketing Science, 29(6), p.908 
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De intense cognitieve manier van informatieverwerking heeft niet enkel een positief effect op de 

attitude ten opzichte van de boodschap, maar ook op de attitude ten opzichte van het merk of de 

sponsor (Winkielman, Schwarz, Fazendeiro & Reber, 2003). In vergelijking met het ‘source credibility 

model’ van Hovland en Weiss legt dit model meer de nadruk op het cognitieve aspect van de 

informatieverwerking in plaats van op de geloofwaardigheid van de bron. Figuur 2 op de volgende 

pagina illustreert de kern van het model in een overzichtelijk schema.  

 

Information evaluation model 
 

 

 

 

 

 

 

Het information evaluation model van Eisend (2011) gaat nog een stapje verder dan het information 

processing model door rekening te houden met de valentie van de cognitieve reacties. Volgens dit 

model kan er zowel een positieve als een negatieve cognitieve respons zijn. Eisend stelt vast dat 

redactionele content vooral negatieve cognitieve respons krijgt in vergelijking met reclame. Daar zijn 

volgens de auteur 2 redenen voor. Eerst en vooral omdat redactionele content vaker negatief kan 

zijn dan reclame. Reclame stelt producten of diensten altijd op een goede en positieve manier voor, 

terwijl redactionele content zowel negatieve als positieve informatie bevat. Bovendien blijkt uit 

onderzoek dat negatieve informatie als informatiever wordt gezien dan positieve informatie 

(Maheswaran & Meyers-Levy, 1990). Een tweede reden is toe te schrijven aan de kritische houding 

van de consument. Consumenten achten informatie uit redactionele content correcter dan 

informatie uit een advertentie of enig ander reclameformat. Ze vragen zich af waarom de boodschap 

verspreid wordt via publiciteit in plaats van via reclame. Bijgevolg zullen consumenten kritischer zijn 

in het analyseren van een publiciteitsboodschap, wat meteen de negatieve cognitieve respons 

stimuleert. Daaruit kunnen we vaststellen dat de positieve cognitieve respons de attitude ten 

opzichte van de boodschap en de attitude ten opzichte van het merk verbetert. De negatieve 

cognitieve respons daarentegen verlaagt de attitude ten opzichte van de boodschap en het merk 

(Eisend, 2011). Figuur 3 illustreert deze effecten in een overzichtelijk schema.   

Figuur 3. Information evaluation model. Overgenomen uit “The effectiveness of publicity versus 

advertising: a meta-analytic investigation of its moderators,” door M. Eisend & F. Küster,  2011, Journal 

of the Academy of Marketing Science, 29(6), p.908 
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2.4 Mediacontext en mediakarakteristieken  
 

Niet enkel brongeloofwaardigheid en de besproken factoren uit de modellen zijn bepalend voor de 

effectiviteit van native advertising. Er zijn ook nog enkele andere factoren die invloed kunnen hebben 

op het verklaren van de effectiviteit van native advertising, zoals de mediacontext waarin de 

advertentie verschijnt en de mediakarakteristieken (De Pelsmacker, Geuens & Anckaert, 2002; 

Moorman, Neijens & Smit, 2002; van reijmersdal et al., 2005; Dahlén, Rosengren, Törn & Öhman, 

2008). De studie van van Reijmersdal et al. (2005) toonde aan dat innovatieve reclametechnieken, 

waarbij redactionele en commerciële content gecombineerd worden, profiteren van de positieve 

eigenschappen van het medium waarin ze geplaatst worden. Dahlén en collega’s (2008) kwamen in 

hun onderzoek tot de conclusie dat het plaatsen van commerciële boodschappen in een thematisch 

incongruente context kan leiden tot opvallende positieve resultaten wat betreft de attitude ten 

opzichte van de ad, de merkattitude en de interesse in het merk.  

Van Reijmersdal, Neijens en Smit (2005) stellen op basis van de ‘uses en gratifications-benadering’ 

vast dat de informatiewaarde  van innovatieve reclametechnieken die gebruik maken van brand 

placement zeer belangrijk is. Hun onderzoek toonde aan dat brand placements in informationele 

media en in het bijzonder tijdschriften meer aandacht krijgen en beter gewaardeerd worden dan 

media met een lagere informatiewaarde. De resultaten van deze onderzoeken bewijzen dat 

mediacontext een zeer belangrijk gegeven is bij het meten van de effectiviteit van een 

reclametechniek. Naast de mediacontext zijn ook de mediakarakteristieken belangrijk in het 

verklaren van de effectiviteit van native advertising. Van Reijmersdal en collega’s (2005) kwamen tot 

de vaststelling dat innovatieve reclametechnieken, waarbij redactionele en commerciële content 

gecombineerd worden, positievere resultaten behaalden in autoritaire media en media met een 

hoge informatiewaarde.   

De centrale vraag in dit hoofdstuk is wat de modellen en de bijhorende verklarende factoren ons nu 

hebben bijgebracht over native advertising? Bij native advertising is de bron commercieel van aard. 

Consumenten denken echter dat het een neutrale bron is, waardoor ze misleid zijn door de 

adverteerder. Bijgevolg zal er onterecht en opeenvolgend een positieve attitude ten opzichte van de 

advertentie, een positieve merkattitude en een sterke aankoopintentie opgebouwd worden. Deze 

redenering kan nog beïnvloed worden door de context of enkele specifieke kenmerken van de media 

waarin de native ad verschijnt. De modellen en de resultaten van de verschillende onderzoeken doen 

ons vermoeden dat native advertising en haar misleidende techniek effectiever zal zijn dan de 

traditionele display advertenties. Daarmee werd meteen onze eerste hypothese opgebouwd.  

H1: Native advertising leidt tot een hogere effectiviteit dan traditionele (display) advertenties. 
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3. Persuasion knowledge 
 

De effectiviteit van een boodschap is onlosmakelijk verbonden met het inzicht dat de ontvangers 

hebben in de intentie van de boodschap. ‘Persuasion knowledge’ is de term die gebruikt wordt in de 

academische wereld om te verwijzen naar ‘de persoonlijke kennis die mensen stelselmatig hebben 

opgebouwd over hoe, wanneer en waarom marketeers hen proberen te beïnvloeden’ (Friestad and 

Wright, 1994, p. 1).  

3.1 Persuasion Knowledge Model (Friestad & Wright, 1994) 

 
Friestad en Wright (1994) ontwikkelden een ‘Persuasion Knowledge Model’ (zie figuur 4), afgekort als 

PKM. Via het model willen beide auteurs beschrijven hoe consumenten hun kennis met betrekking 

tot de overtuigingspogingen van adverteerders ontwikkelen. En hoe consumenten deze ontwikkelde 

kennis effectief gebruiken in hun dagelijkse leven om de pogingen die marketeers ondernemen om 

hen te overtuigen te interpreteren, te evalueren en te beantwoorden.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. The Persuasion Knowledge Model. Overgenomen uit “The Persuasion Knowledge Model: 

How People Cope with Persuasion Attempts,” door M. Friestad & P. Wright, 1994, Journal of 

Consumer Research, 21, p. 2.  
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Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven is het noodzakelijk om de verschillende elementen 

van het model even kort toe te lichten. ‘Target’ verwijst naar de personen die overtuigd zullen 

worden. ‘Agent’ refereert naar de personen die volgens het target een overtuigingspoging zullen 

ondernemen. Het begrip ‘persuasion attempt’ is de perceptie die het target heeft over het 

overtuigingsgedrag van de agent. Dit heeft niet enkel betrekking op de boodschap, maar ook op de 

manier waarop en waarom de boodschap wordt verstuurd. ‘Persuasion episode’ heeft betrekking op 

het rechtstreeks observeerbare gedrag van de agent vanuit het standpunt van het target. ‘Persuasion 

coping behaviour’ houdt de cognitieve en fysieke acties van targets in tijdens een overtuigingspoging 

van de agent. Ten slotte zijn er nog de 3 kennisstructuren. Meerbepaald topic knowledge, 

agent/target knowledge en persuasion knowledge. ‘Topic knowledge’ heeft betrekking op de kennis 

over en het geloof in het onderwerp van de boodschap. Agent of target knowledge gaat dan weer 

over de kennis over de tegenpartij. Persuasion knowledge kwam hierboven al uitgebreid aan bod. Elk 

individu kan vanzelfsprekend een andere rol opnemen wanneer hij/zij dat wenst (Friestad & Wright, 

1994).  

Kennis kan op verschillende manieren opgebouwd worden bij mensen. Kennis kan ontstaan door 

sociale interacties, door gesprekken te voeren met andere mensen over hoe hun gedrag, gedachten 

en gevoelens beïnvloed kunnen worden of door marketeers en andere agents te observeren. Door 

het vergaren van deze kennis is het voor consumenten gemakkelijker om de overtuigingspogingen 

van adverteerders te herkennen en een effectieve tactiek te selecteren om met deze pogingen om te 

gaan. Verder worden er bij persuasive coping behaviour ook verklaringen gezocht voor de 

overtuigingspoging die de agent maakt en voorspellingen gemaakt van het effect dat de poging zal 

hebben op mensen. Het is belangrijk om de gekozen tactiek te evalueren bij het omgaan met een 

poging. Dat zorgt er namelijk voor dat consumenten meteen toegang krijgen tot hun kennis wanneer 

ze in de toekomst te maken krijgen met een overtuigingspoging tijdens een interactie met een 

marketeer. Persuasion knowledge wordt echter niet altijd voor de correcte reden geactiveerd. Naast 

persuasion knowledge activeren consumenten tijdens hun interactie met marketeers vaak hun topic 

knowledge en agent knowledge. De activering van de 3 kennisstructuren zal wel verschillen, omdat 

ze afhankelijk zijn van de mate waarin ze ontwikkeld zijn bij consumenten.  

Het PKM is zeer nuttig voor ons onderzoek omdat het de effectiviteit van native advertising kan 

helpen verklaren. We zullen ons echter enkel focussen op de persuasion knowledge als verklarende 

mediator en laten zeer bewust de andere kennisstructuren links liggen. Deze beperking valt te 

verklaren vanuit het feit dat we bij native advertising niet zozeer gefocust zijn op de kennis met 

betrekking tot de adverteerder of het onderwerp van de reclameboodschap, maar wel op de kennis 

van de consument over de verborgen overtuigingspoging van de adverteerder.  
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3.2 Belang van persuasion knowledge bij native advertising  

 

Het concept persuasion knowledge is cruciaal bij het onderzoek naar innovatie reclametechnieken 

zoals native advertising. Veel onderzoekers beschouwen het model van Friestand en Wright zelfs als 

een conceptueel framework (De Pelsmacker & Neijens, 2012). Zoals al eerder werd aangehaald in 

deze paper grijpen consumenten terug naar een advertentieschema bij het zien en vaststellen van 

een advertentie. Het schema helpt consumenten om te gaan met een commerciële boodschap en de 

daarbij horende beïnvloedingspoging van marketeers (Friestad & Wright, 1994). Het schema zorgt er 

ook voor dat advertenties minder aandacht krijgen, minder herinnerd worden (Goodstein, 1993), 

minder geloofwaardig zijn en het creëert een negatieve attitude ten aanzien van de advertentie 

(Stafford & Stafford, 2002). Native advertising probeert het advertentieschema te ontwijken door de 

consument te misleiden. De beïnvloedingsintentie wordt verborgen gehouden door de advertentie er 

te laten uitzien als een nieuwsartikel.  Doordat consumenten niet beseffen dat ze beïnvloed worden 

zullen ze hun persuasion knowledge niet activeren (De Pelsmacker & Neijens, 2012).  

De studie van Cameron (1994) toont aan dat de herkenning van een commerciële boodschap bij 

consumenten beduidend hoger was bij een traditionele printadvertentie dan bij een advertentie met 

misleidende gesponsorde content. Niet enkel de herkenning van de advertentie, maar ook het inzicht 

in de beïnvloedingsintentie was veel hoger bij de traditionele advertentie dan bij de advertentie met 

gesponsorde content (Carmeron, 1994). De derde en laatste factor die een positief resultaat 

aantoont in het voordeel van een  advertentie met gesponsorde content is de mate waarin 

consumenten sceptisch staan tegenover een advertentie. Consumenten staan veer sceptischer 

tegenover een traditionele advertentie dan tegenover de advertentie met gesponsorde content. 

Algemeen gezien staan consumenten veel negatiever tegenover een traditionele printadvertentie 

dan tegenover een advertentie met een verborgen commerciële boodschap. 

Het onderzoek van Tutaj en van Reijmersdal (2012) was te vergelijken met het onderzoek van 

Cameron (1994), met het verschil dat er bij Tutaj en van Reijmersdal gefocust werd op online media. 

Volgens Flanagin en Metzger (2000) is het voor consumenten moeilijker om online informatie te 

evalueren in vergelijking met traditionele offline media door het snel veranderende karakter van het 

internet, de gelijkaardigheid met meerdere media, het tekort aan expliciet redactionele maatregelen 

en de beschikbaarheid van allerlei soorten informatie. Bijgevolg is het voor consumenten moeilijker 

om de bron van online content te identificeren en te evalueren waardoor de activering van de 

persuasion knowledge iets moeizamer kan verlopen dan bij offline media.  
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De resultaten van het onderzoek van Tutaj en van Reijmersdal (2012) weerleggen deze vermoedens. 

De auteurs deden een onderzoek naar het verschil in effectiviteit tussen banner ads en online 

reclamevormen die gebruik maken van gesponsorde content, en wat de bepalende rol van 

persuasion knowledge daarbij was. De resultaten tonen aan dat persuasion knowledge dezelfde 

functie en effectiviteit heeft bij de online versies als bij de traditionele offline formats.  

Na het samenbrengen en analyseren van bovenstaande studies vermoeden we dat prominente 

reclameformats zoals display advertenties de persuasion knowledge van consumenten wel zal 

activeren in vergelijking met de subtiele reclameformats waar native advertising toe behoort. De 

tweede hypothese luidt als volgt: 

 

H2a: Native advertising zal leiden tot een lagere persuasion knowledge in vergelijking met 

traditionele (display)advertenties wat resulteert in een hogere effectiviteit.  

H2b: Traditionele (display) advertenties zullen leiden tot een hogere persuasion knowledge in 

vergelijking met native advertising wat resulteert in een lagere effectiviteit.  

 

 

 

4 Sponsorship disclosure 
 

De steeds kleiner wordende grens tussen redactionele content en commerciële content zorgt voor 

steeds meer verwarring bij consumenten. Innovatieve reclametechnieken zoals advertorials lenen de 

redactionele geloofwaardigheid van de redactionele bronnen, waardoor de kwaliteit van de 

informatie daalt (Cameron & Curtin, 1995). De misleiding en de informatievervuiling zorgen ervoor 

dat de vraag van mediacritici, industrieleiders, nieuwsredacties en consumenten naar een duidelijk 

beleid steeds luider klinkt (Cameron & Ju-Pak, 2000). Daarbij denken we vooral aan het inzetten van 

duidelijke labels om het onderscheid tussen beide soorten content duidelijk te maken voor de 

consument. De vraag is natuurlijk in welke mate de labels ook effectief zullen zijn in het herkennen 

van gesponsorde content. Ook andere prangende vragen zullen behandeld worden in dit hoofdstuk, 

zoals: Welk effect zal disclosure hebben op de persuasion knowledge? En zijn labels even effectief in 

online media als in offline media? Er is nog niet veel academisch onderzoek verricht naar online 

sponsorship disclosure. Daarom richten we ons in dit hoofdstuk vaak op onderzoeken naar 

sponsorship disclosure in advertorials.    
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4.1 Wat is sponsorship disclosure?  

 

Tot op heden komen we tot de vaststelling dat steeds meer advertenties er beginnen uit te zien als 

een redactioneel artikel, terwijl een redactioneel artikel er meer begint uit te zien als een 

advertentie. Dergelijke mediaomgeving heeft belangrijke onderscheidende signalen nodig in de vorm 

van disclosure (Kim et al. 2001). In hun academische studie beschrijven Kim en collega’s (2001, p. 

277) sponsorship disclosure als het gebruiken van opvallende cues zoals een advertentielabel om 

commerciële content te onderscheiden van redactionele content.  

 

Uit de bovenstaande definitie blijkt dat sponsorhip disclosure een cruciaal begrip is in het 

onderzoeken van de effectiviteit van native advertising. Het is naast de content zelf het enige 

waarneembare verschil tussen een redactioneel artikel en een advertentie met gesponsorde content 

(Kim et al, 2001). Net daarom zou het handig kunnen zijn om disclosure op te nemen in de definitie 

van native advertising. Er werd zeer bewust gekozen om dit in deze literatuurstudie niet te doen, 

omdat er geen enkele verplichting bestaat om dit te doen. Volgens de officiële richtlijnen is het een 

must om labels op te nemen in een advertorial of een native ad, terwijl adverteerders dit eerder 

proberen te vermijden in de praktijk. De theoretische richtlijnen met betrekking tot deze materie 

komt in volgende paragraaf uitgebreid aan bod.  

 

 

4.2 Regulering  
 

De sterke roep naar regularisatie kon niet ongehoord blijven. Ondanks het feit dat er eensgezindheid 

was over de nood aan regularisatie, was er geen consensus over wie deze maatregelen moest 

opstellen. Adverteerders verkiezen daarbij een regularisatie door de media-industrie, terwijl de 

nieuwsorganisaties claimen voor initiatieven van de overheid uit schrik voor de tekortkomingen van 

een zelfregulerend systeem (Dix & Phau, 2009). 

The American Society of Magazine Editors (ASME) was de eerste organisatie die in 1989 enkele 

specifieke richtlijnen ontwikkelde voor de printsector. Deze richtlijnen zijn een soort van aanbeveling 

voor journalisten om op een correcte manier om te gaan met moeilijke praktijken zoals het gebruik 

van advertorials. Daaruit kunnen we al afleiden dat de richtlijnen een zelfregulerend karakter 

hebben. Het doel van de richtlijnen is het vertrouwen van de lezers in de redactionele integriteit en 

onafhankelijkheid te waarborgen door enkele basisprincipes te benadrukken die relevant zijn voor de 

praktijk. De uitgebreide richtlijnen zijn volledig terug te vinden op de website van ASME 

(www.magazine.org).  
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De kern van de richtlijnen wordt hieronder samengevat in 10 aanbevelingen:  

1. Printadvertenties worden niet toegestaan op covers 

2. Logo’s van adverteerders worden niet toegestaan op redactionele pagina’s, tenzij het om 

nieuws gaat 

3. Advertenties mogen hoofdartikels niet imiteren 

4. Advertenties die lijken op redactionele artikels moeten gelabeld worden 

5. Aanvaard geen sponsors voor redactionele publicaties 

6. Verklaar de gesponsorde secties voor de lezers nader 

7. Vermijd belangenvermenging tussen advertenties en nieuwsartikels 

8. Aanvaard geen product placement 

9. Vraag niet aan redacteurs om advertenties te schrijven 

10. Laat adverteerders niet toe om redactionele artikels goed te keuren  

 

Naast deze algemene richtlijnen voor printmedia vermelden Cameron en Ju-Pak (2000, p. 68) in hun 

studie ook enkele specifieke aanbevelingen  bij het opstellen van advertorials. Deze richtlijnen lopen 

in grote lijnen gelijk met de richtlijnen voor printmedia. Ze worden hieronder kort even toegelicht:  

1. Behoud afstand tussen een nieuwsredactie en de advertorial staff  

2. Maak duidelijk dat advertorials duidelijk geïdentificeerd worden als betaalde boodschap 

3. Plaats een label aan of dichtbij de top van elke pagina die een advertorial bevat 

4. Het label onderscheidt zich van de redactionele tekst in lettergrootte en lettertype 

5. Het label onderscheidt zich van de advertorial in lettergrootte en lettertype 

6. De tekst van een advertorial verschilt van een redactionele tekst in lettergrootte en 

lettertype 

7. Er is sponsoridentificatie in de advertorial 

8. Toon duidelijk het logo van de sponsor  

9. Vermijd nieuwstitels in advertorials 

10. Vermijd bylines (datum) en datelines (plaatsnaam) in advertorials 

 

De ASME kwam tot inzicht dat de richtlijnen voor printmedia, en advertorials in het bijzonder,  

gedateerd geraakten. Daarom stelden ze een paar nieuwe richtlijnen op die toegepast kunnen 

worden op digitale advertenties. Het zijn aanbevelingen om labels zeer effectief in te zetten. Een zeer 

specifiek onderdeel van deze richtlijnen is gewijd aan native advertising. Deze richtlijnen zijn 

eveneens volledig terug te vinden op de website van ASME (www.magazine.org).  
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De nadruk wordt gelegd op volgende 3 aspecten:  

1. Gebruik voor native ads op websites en social media de labels ‘sponsor content’ of ‘paid 

post’ 

2. Onderscheid native ads duidelijk van redactionele content op visueel vlak 

3. Label en onderscheid de gesponsorde links visueel van de redactionele content 

Het is opvallend dat de richtlijnen die hierboven besproken werden afkomstig zijn van een 

Amerikaanse organisatie. Dit valt simpelweg te verklaren door het gebrek aan Belgische richtlijnen 

inzake advertorials en native advertising. Sinds enkele jaren is er wel een uitgewerkte regelgeving in 

België voor product placement. De voorwaarden staan beschreven in het Decreet van 27 maart 2009 

betreffende Radio-omroep en Televisie, art. 100 paragraaf 1, Vlaams Parlement, 27 maart 2009. 

Logischerwijs zullen we ons focussen op de richtlijnen van de ASME.  

De richtlijnen lijken het probleem van misleiding op te lossen door concrete aanbevelingen te doen 

met betrekking tot de labels en de lay-out van native ads, maar door het vrijblijvend karakter van het 

zelfregulerend systeem worden deze richtlijnen niet altijd toegepast. Advertorials zijn vaak niet of op 

de verkeerde manier gelabeld (Kirchner, geciteerd in: Kim, Pasadeos & Barban, 2001, p. 266 ). 

Cameron en zijn collega’s (1996) hadden in hun kwantitatief onderzoek speciale aandacht voor het 

gebruik van labels in advertorials. Uit het onderzoek bleek dat ruim één derde van de 273 

onderzochte advertorials geen label had. Bovendien bleek slechts één vijfde van de labels een ander 

lettertype te hebben dan de redactionele tekst. Een soortgelijk onderzoek (Cameron & Ju-Pak, 2000) 

kwam tot andere constateringen. Volgens hun onderzoek ontbrak er slechts bij één op de tien 

advertorials een label. Bovendien bleek uit het onderzoek dat in 81% van de labels duidelijk 

verschilde van de redactionele tekst. Ondanks de tegenstrijdige resultaten met betrekking tot het 

gebruik van labels in advertorials blijft de veronderstelling gelden dat labels consumenten kunnen 

helpen bij het herkennen van commerciële content (Kim, Pasadeos & Barban, 2001). 

 

4.3 Effectiviteit van sponsorship disclosure 
 

Een effectief beleid inzake disclosure kan ervoor zorgen dat consumenten attent gemaakt worden op 

de commerciële bron van een redactioneel ogende publicatie, waardoor de effectiviteit van native 

advertising zienderogen zal dalen. Maar zo eenvoudig is het zeker niet.  De effectiviteit van disclosure 

wordt niet enkel bepaald door de correctheid en de consistentie waarmee de labels ingezet worden. 

Er zijn ook nog andere factoren die mee de effectiviteit van een label bepalen. Deze factoren hebben 

betrekking op het herkennen en herinneren van een label door consumenten. 
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De eerste belangrijke factor bij het verklaren van de effectiviteit is de herkenning. Uit een onderzoek 

naar de effectiviteit van gelabelde en ongelabelde reclameformats (Kim et al., 2001) blijkt dat er een 

onvermogen bestaat bij consumenten om labels op te merken. Cameron en Curtin (1995) kwamen 

tot een gelijkaardige conclusie in hun onderzoek. Labels blijken met andere woorden niet effectief te 

zijn, want ze helpen consumenten niet om de misleiding te voorkomen. Uit hetzelfde onderzoek 

bleek dat het label vaak vergeten wordt door de consumenten. Dat brengt ons bij een belangrijk 

theoretisch concept, namelijk het sleeper effect.  

Het sleeper effect houdt  in dat de impact van een label in tijd zal afnemen. Concreet betekent dit 

dat consumenten een label het meest bewust ervaren wanneer ze het voor de eerste keer zien. De 

impact van het label zal nadien cumulatief afnemen tot op een moment dat het label amper nog 

wordt waargenomen door de consument (Kumkale & Albarracin, 2004). Dit valt te verklaren vanuit 

de ‘onderscheidende verval hypothese’. Deze hypothese stelt dat broninformatie opgeslagen wordt 

in ons episodisch geheugen, terwijl de boodschap terecht komt in ons semantisch geheugen. De 

broninformatie in ons episodisch geheugen zal sneller verdwijnen dan de boodschap in ons 

semantisch geheugen, waardoor consumenten alleen de (commerciële) boodschap zullen onthouden 

(Pratkanis, Greenwald, Leippe & Baumgardner,1988). Om het sleeper effect te vermijden is de timing 

van bronvermelding zeer belangrijk. Wanneer de consumenten eerst het label te zien krijgen voor de 

boodschap, dan zal de informatie langer onthouden worden. Het is met andere woorden aangeraden 

om een label bovenaan een advertentie te plaatsen met gesponsorde content (Cameron et al., 1996; 

Pratkanis et al., 1988). De effectiviteit van het label en bijgevolg van native advertising zijn met 

andere woorden niet enkel afhankelijk van de adverteerder, maar ook van de consument.  
 

4.4 Effect van sponsorship disclosure op persuasion knowledge 

 

Bij het verklaren van de rol van sponsorship disclosure op de effectiviteit van native advertising is het 

noodzakelijk om de effecten van sponsorship disclosure op persuasion knowledge te onderzoeken. 

Rozendaal, Lapierre, van Reijmersdal en Buijzen (2011) geven aan dat het belangrijk is om bij 

persuasion knowledge een onderscheid te maken tussen 2 soorten persuasion knowledge, namelijk 

de conceptuele persuasion knowledge en de attitudinale persuasion knowledge. Conceptuele 

persuasion knowledge heeft betrekking op het herkennen en begrijpen van de beïnvloedingspoging 

en de tactiek van de adverteerder. Sponsorship disclosure wil voornamelijk conceptuele persuasion 

knowledge activeren zodat consumenten een perfect onderscheid kunnen maken tussen wat 

redactioneel en wat commercieel is.  
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Anderzijds is er de attitudinale persuasion knowledge die betrekking heeft op de mechanismes die 

effectief kunnen zijn bij het omgaan met advertenties. Het gaat hier met andere woorden over 

gevoelens zoals eerlijkheid, waarheidsgetrouwheid en geloofwaardigheid. De attitudinale persuasion 

knowledge wordt geactiveerd door de conceptuele persuasion knowledge. Het herkennen van de 

intentie van een boodschap kan ervoor zorgen dat consumenten kritischer gaan staan ten opzichte 

van de gesponsorde content (Boerman, Reijmersdal & Neijens, 2012; Boerman, Reijmersdal & 

Neijens, 2014). Boerman et al. (2014, p. 216) beschrijft dit proces als ‘critical processing’.  

 

4.5 Effect van sponsorship disclosure op andere factoren  

 

De invloed die sponsorship disclosure heeft op persuasion knowledge heeft ook indirecte gevolgen 

voor heel wat factoren die al dan niet bijdragen tot de effectiviteit van native advertising. Eerst en 

vooral is er de merkherinnering. Sponsorship disclosure zorgt er namelijk voor dat de conceptuele 

persuasion knowledge geactiveerd wordt. Dat betekent dat consumenten er zich bewust van zijn dat 

het gaat om een commerciële boodschap die als doel heeft hen te beïnvloeden. Deze bewustwording 

zorgt ervoor dat de boodschap met meer aandacht bekeken zal worden waardoor het merk aan 

bekendheid wint. De stijgende aandacht voor het de boodschap en het merk  zorgt ervoor dat er een 

grotere merkherinnering ontstaat want door de bewustwording is het aantal merkassociaties dat de 

consument maakt gestegen (Petty, Cacioppo, Strathman & Priester, 2005; Boerman et al., 2012).  

 

Een andere belangrijke factor die kan bijdragen tot de effectiviteit van native advertising is de 

merkattitude. Bij merkattitude is het vooral de activering van de attitudinale persuasion knowledge 

die cruciaal is. Sponsorship disclosure zorgt ervoor dat consumenten beseffen dat het om een 

commerciële boodschap gaat die de intentie heeft hen te beïnvloeden. Door het besef  gaan 

consumenten een eerder negatieve attitude creëren ten opzichte van de boodschap en het merk 

(Lee, 2010). Dit zal er bijgevolg voor zorgen dat de commerciële boodschap afgeweerd zal worden 

(Rozendaal et al., 2010;  Boerman et al., 2012). Sponsorship disclosure heeft in dit geval een negatief 

effect op de effectiviteit van native advertising.  

Verschillende studies tonen aan dat het effect van sponsorship disclosure op de merkgerelateerde 

factoren zoals merkherinnering en merkattitude vaak verschilt van medium tot medium. De 

significantie van het effect verschilt met andere woorden per medium (Boerman, van Reijmersdal & 

Neijens, 2012).  
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4.6 Sponsorship disclosure op online media  

Sponsorship disclosure is niet enkel cruciaal voor de effectiviteit van offline advertentietechnieken 

zoals advertorials, maar ook in online media kunnen labels een belangrijke functie hebben. Net op dit 

aspect zal ons onderzoek verschillen van het onderzoek van Tutaj en van Reijmersdal uit 2012. Beide 

auteurs deden namelijk een onderzoek naar de effectiviteit van online advertising door de 

traditionele display advertenties te vergelijken met native advertising, zonder daarbij rekening te 

houden met online sponsorship disclosure. Bovendien werden er andere factoren gekozen om de 

effectiviteit te meten.   

Er is tot op heden bijzonder weinig academisch onderzoek verricht naar de effectiviteit van 

sponsorship disclosure in online media. Moore (2014) is een van de weinigen die wel een onderzoek 

deed naar de effectiviteit van labels op een fictieve webpagina van een online nieuwskrant. De 

auteur kwam tot de verrassende vaststelling dat slechts 10 % van de respondenten het label gezien 

hadden. Dit onvermogen om labels op te merken in online media komt overeen met de resultaten 

van het onderzoek van Cameron en Curtin (1995) en Kim et al. (2001) die eerder al tot de vaststelling 

kwamen dat er een onvermogen was bij consumenten om labels waar te nemen in offline media. In 

dat opzicht is er dus geen significant verschil waar te nemen tussen offline en online media.  

 

Een andere belangrijke vaststelling in het onderzoek van Moore (2014) had betrekking op het 

herkennen van de boodschap. Bijna 65% van de respondenten dachten dat de native ad een 

nieuwsartikel was, terwijl slechts 4% van alle respondenten aan gaf dat het om een advertentie ging. 

Zelfs in de conditie waarbij het label ‘advertisement’ werd gebruikt, slaagden de respondenten er 

niet in de commerciële content te identificeren. De overige respondenten dachten dat het om een 

opiniestuk ging. Deze resultaten staan in contrast met de vaststellingen die Kim en collega’s (2001) 

maakten in hun onderzoek. In dit onderzoek slaagden respondenten er namelijk wel in de 

commerciële content te herkennen, zelfs al hadden ze het label niet kunnen identificeren. Het feit 

dat deze resultaten verschillen in offline en online media kunnen mogelijks verklaard worden door 

het medium waarin ze gebruikt worden, maar waarschijnlijker is dat het verschil vooral te wijten is 

aan de verschillende stimuli van beide onderzoeken.  

De laatste belangrijke constatering uit het onderzoek van Moore (2014) heeft betrekking op de 

relatie tussen het label en de redactionele brongeloofwaardigheid. Uit het onderzoek blijkt dat de 

aanweizgheid of afwezigheid van een label geen effect had op geloofwaardigheid. Deze resultaten 

staan in contrast met de resultaten van het onderzoek van Cameron naar de third-party 

endorsement (1994).  
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Hij kwam tot de vaststelling dat niet gelabelde advertorials een veel hogere geloofwaardigheid 

hadden dan gelabelde advertorials. Dit betekent opnieuw dat de verschillende resultaten mogelijk 

verklaard kunnen worden door het verschil in offline en online media. Het verschil kan ook verklaard 

worden door het te grote verschil in herkenning van het label bij het onderzoek van Moore.  

Deze tegenstrijdige constateringen leiden tot onzekerheid over de effectiviteit van sponsorship 

disclosure. Toch creëren de onderzoeken naar sponsorship disclosure in offline media het 

vermoeden dat labels ook effectief kunnen zijn in online media, waardoor ze een negatief effect 

zullen hebben op de effectiviteit van native advertising. Deze vermoedens luiden de derde en laatste 

hypotheses in:  

H3a: Native advertising zonder sponsorship disclosure zal effectiever zijn dan traditionele (display) 

advertenties zonder sponsorship disclosure. 

H3b: Native advertising met sponsorship disclosure zal minder effectief zijn dan traditionele (display) 

advertenties met sponsorship disclosure.  
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Doel van het onderzoek 
 

Na het grondig analyseren van academische literatuur kunnen we met zekerheid stellen dat het 

advertentietype een belangrijke factor is bij het verklaren van de effectiviteit. Traditionele 

reclametechnieken blijken minder effectief te zijn dan de innovatieve reclametechnieken die gebruik 

maken van gesponsorde content. Via dit onderzoek willen we nagaan in welke mate deze stelling ook 

klopt in online media, daarom maken we een vergelijking tussen de traditionele display advertenties 

en de innovatieve native advertenties op basis van de effectiviteit.  

H1: Native advertising leidt tot een hogere effectiviteit dan traditionele (display)advertenties. 

 

 

 

 

Verder blijkt uit de academische literatuur dat het effect van het advertentietype op de effectiviteit 

gemedieerd wordt door de persuasion knowledge van de consumenten. De kennis met betrekking 

tot de commerciële aard van de boodschap is veel groter bij traditionele reclametechnieken, dan bij 

innovatieve reclametechnieken die gebruik maken van gesponsorde content waardoor de 

effectiviteit van deze laatste hoger is. Via dit onderzoek willen we nagaan of de reclamewijsheid 

hoger is bij het zien van een innovatieve native advertentie in vergelijking met het zien van een 

traditionele display advertentie op een webpagina.  

H2a: Native advertising zal leiden tot een lagere persuasion knowledge in vergelijking met 

traditionele (display)advertenties wat resulteert in een hogere effectiviteit.  

H2b: Traditionele (display) advertenties zullen leiden tot een hogere persuasion knowledge in 

vergelijking met native advertising wat resulteert in een lagere effectiviteit. 
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Ten slotte leerde een analyse van de academische literatuur ons dat er een sterke roep is naar 

richtlijnen en maatregelen wat betreft de sponsorship disclosure. Het correct en consistent inzetten 

van labels zorgt ervoor dat de effectiviteit van de innovatieve reclametechnieken die gebruik maken 

van gesponsorde content zal dalen in offline media, omdat de commerciële bron van de publicatie 

veel makkelijker geïdentificeerd kan worden door de consumenten. Via dit onderzoek willen we 

nagaan of deze stelling ook klopt voor sponsorship disclosure in online media. We vermoeden daarbij 

dat native advertenties in een labelconditie effectiever zullen zijn.  

 

H3a: Native advertising zonder sponsorship disclosure zal effectiever zijn dan traditionele (display) 

advertenties zonder sponsorship disclosure. 

H3b: Native advertising met sponsorship disclosure zal minder effectief zijn dan traditionele (display) 

advertenties met sponsorship disclosure.  
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Na het schetsen van een theoretisch kader in het eerste hoofdstuk gaan we in dit hoofdstuk dieper in 

op het methodologisch kader van mijn onderzoek. Dit hoofdstuk zal bepalend zijn bij het begrijpen 

en interpreteren van de onderzoekresultaten die in een volgende hoofdstuk ruim aan bod zullen 

komen.  

1. Onderzoeksdesign 

 
Om de effectiviteit van native advertising op een online platform te onderzoeken werd er gebruik 

gemaakt van een experiment. Op die manier kunnen causale relaties nagegaan worden. Bovendien 

kan de correctheid van hypotheses makkelijk getest worden via deze onderzoekstechniek. Het 

onderzoek kende een 2 (publicatievorm: display advertentie vs. native advertentie) x 2 (disclosure: 

geen label vs. label) between-subjects design. De respondenten kwamen op een onafhankelijke en 

willekeurige manier in contact met één van de vier condities, zijnde een native advertentie zonder 

label, een native advertentie met label, een display advertentie zonder label of een display 

advertentie met label. De willekeurigheid werd bepaald door de Qualtrics Survey Software.  

2. Stimuli 
 

Advertenties  

 

Om het experiment te kunnen uitvoeren moest het nodige stimulusmateriaal ontworpen worden. 

Voor elke conditie werd er een commerciële boodschap ontworpen.  

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Gelabelde display advertentie 

Methodologie 
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Enerzijds werd er gekozen voor een display advertentie als vertegenwoordiger van de traditionele 

online advertentie. Met display advertenties bedoelen we de reclameboodschappen die verschijnen 

aan de bovenkant of aan de zijkant van een webpagina. De term banner advertentie wordt ook vaak 

gebruikt om te verwijzen naar de display advertenties op een webpagina. Bij de opmaak van de 

display advertentie richtte de onderzoeker zich vooral op het visuele aspect door gebruik te maken 

van een foto en een grote slogan. Op de vorige pagina wordt de display advertentie met label 

afgebeeld (zie afbeelding 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anderzijds werd er gekozen voor een native advertentie om de innovatieve reclametechniek met 

gesponsorde content te vertegenwoordigen. Zoals bleek uit de literatuurstudie ligt het verschil 

tussen advertorial en native advertentie voornamelijk in het online aspect. Daarom wordt er in dit 

hoofdstuk regelmatig verwezen naar onderzoeken over advertorials, omdat die simpelweg veel 

uitgebreider zijn dan de onderzoeken over native advertenties. Bij de opmaak van de native 

advertentie werd er rekening gehouden met de lay-out en de inhoud. Zowel voor de lay-out als voor 

de inhoud werd inspiratie gevonden bij soortgelijke artikels op de website van Newsmonkey 

(http://www.newsmonkey.be). Beide commerciële boodschappen werden telkens met en zonder 

label getoond in de vorm van een vragenlijst. Hierboven wordt de native advertentie met label 

afgebeeld (zie afbeelding 2).  

Afbeelding 2: Gelabelde native advertentie 
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In het experiment zijn de 4 commerciële boodschappen afkomstig van een fictief merk, namelijk 

‘Travelsun’. Travelsun is een fictieve profit organisatie die goedkope reizen aanbiedt naar exclusieve 

zonnige bestemmingen. Hun doel is om via de advertenties de consumenten zin te doen krijgen in 

een tripje naar de zon. De keuze voor een toeristisch onderwerp is zeer bewust. Onderzoek 

(Cameron & Ju-Pak, 2000) heeft namelijk aangetoond dat travel het meest voorkomende onderwerp 

is in advertorials. Maar liefst 27% van alle advertorials gaat over reizen. Niet enkel de keuze voor het 

toeristisch onderwerp was bewust gekozen, ook de opmaak en het gebruik van het label was zeer 

bewust. Uit het onderzoek van Cameron en Ju-Pak (2000) bleek dat de meeste labels helemaal 

bovenaan de advertorial geplaatst worden. Bovendien werd er volgens hetzelfde onderzoek gekozen 

voor een label met een verschillend lettertype in vergelijking met het lettertype van de advertorial. 

De lettergrootte was in de meeste gevallen wel hetzelfde. Ten slotte wees het onderzoek nog uit dat 

er meestal voor de term ‘advertisement’ of ‘advertentie’ gekozen werd als label. Al deze 

labeleigenschappen werden ook in ons onderzoek toegepast.  

Webpagina 
 

Na het ontwerpen van de advertenties was de volgende stap het kiezen van een juiste context. Er 

werd bewust gekozen om de reclameboodschappen op een online platform te plaatsen. Dat valt te 

verklaren door de sterke doorbraak van de innovatieve reclametechnieken zoals native advertising in 

het online advertentielandschap (Carlson, 2014). De keuze voor het online nieuwsplatform 

Newsmonkey was daarbij snel gemaakt. Op de website van Newsmonkey (www.newsmonkey.be) 

beschrijven ze zichzelf als het nieuwe nieuwsmerk dat onder andere via native advertising bouwt aan 

een nieuw online commercieel model. De ideale locatie voor dit onderzoek. 

Afbeelding 3: Coverstory met native advertentie 
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De volgende stap was het ontwerpen van een fictieve webpagina van Newsmonkey waarop de zelf 

ontworpen advertenties geplaatst werden. De commerciële boodschap werd geplaatst naast een 

redactioneel artikel over Bart De Wever. In het redactioneel artikel worden bepaalde uitlatingen van 

Bart De Wever als racistisch bestempeld door advocaat Lahlali die zelf politiek actief is. Het politiek 

thema van het artikel loopt niet gelijk met het toeristisch onderwerp van de webadvertentie, maar 

belangrijker hierbij is dat de congruentie behouden werd in de 4 commerciële boodschappen ten 

opzichte van het redactioneel artikel. Het voorbeeld van de fictieve pagina met een native 

advertentie in de labelconditie werd op de vorige pagina geplaatst (zie afbeelding 3). Het ontworpen 

stimulusmateriaal kan in elke conditie terug gevonden worden in de bijlage (zie bijlage 1).  

3. Pretest  

 
Ter voorbereiding van het eigenlijk experiment werd er een pretest uitgevoerd op 13 april 2015. 2 

dagen later op 15 april 2015 werd de pretest alweer afgesloten. Het doel van de pretest was 

voornamelijk het testen van het stimulusmateriaal van de verschillende condities met de daarbij 

horende manipulaties. Op die manier konden er eventueel nog enkele aanpassingen aangebracht 

worden naar het experiment toe. De vragenlijst die gebruikt werd in de pretest is terug te vinden in 

de bijlagen (zie bijlage 2).  

De pretest werd uitgevoerd bij 23 respondenten. Van die 23 respondenten waren er 4 respondenten 

die niet meegeteld konden worden, omdat ze de vragenlijst niet volledig hadden ingevuld (N=19). 

Alle respondenten waren tussen de 19 en 58 jaar. De gemiddelde leeftijd van de respondenten uit de 

pretest bedroeg 26,68 jaar (SD = 10,46). Het grootste deel van de respondenten (55%) was echter 23 

jaar oud. Dat valt te verklaren vanuit het feit dat een heel groot deel van de respondenten studenten 

waren. In de pretest werd er ook gepeild naar de kennis van de respondent met betrekking tot het 

label. De resultaten hieromtrent waren duidelijk. 18 van de 19 respondenten (94,73%) had na het 

analyseren van het label meteen door dat het om een commerciële boodschap ging.  

4. Meetschalen  
 

Sociodemografische variabelen 

Bij aanvang van de online vragenlijst werd er bij de respondenten gevraagd naar hun geslacht, hun 

geboortejaar en hun hoogste behaalde opleiding. Deze sociodemografische variabelen hadden een 

potentiële functie in het onderzoek. Vooral de variabele leeftijd was nuttig als covariaat.  



31 
 

Manipulatievariabele 
 

Om na te gaan in welke mate respondenten weten wat de functie is van een label, werd er in de 

vragenlijst een open vraag gesteld. De respondenten kregen een coverstory te zien met aan de 

rechterkant een gelabelde native advertentie. Rond het label was er een rode pijl getrokken. 

Vervolgens werd de vraag gesteld wat er nu precies aangeduid wordt met de rode pijl en waarvoor 

dat staat. Deze vraag werd niet enkel in het experiment gesteld, maar ook in de pretest.  

Persuasion knowledge 

 
Het eerste concept dat geoperationaliseerd werd door middel van een meetschaal was persuasion 

knowledge of reclamewijsheid. Om dit concept te meten werd er gebruik gemaakt van een 

meetschaal ‘Understanding persuasive and selling intent’ (Rozendaal, Buijzen & Valkenburg, 

geciteerd in: Tutaj & van Reijmersdal, 2012, p. 12). De schaal bevat 6 items: (1) ‘Het doel van de 

boodschap/tekst is verkoop genereren,’ (2) ‘Het doel van de boodschap/tekst is verkoop stimuleren,’ 

(3) ‘Het doel van de boodschap/tekst is om uw opinie te beïnvloeden,’ (4) ‘Het doel van de 

boodschap/tekst is om mensen hun voorkeur voor de besproken producten of diensten te 

beïnvloeden,’ (5) ‘Het doel van de boodschap/tekst is mensen informeren over producten of 

diensten’ en (6) ‘Het doel van de boodschap/tekst is mensen iets meer te laten weten over de 

producten of diensten’. De items werden gemeten met een 7-puntenschaal van ‘helemaal niet 

akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’. De schaal toonde aanvankelijk een lage interne betrouwbaarheid 

(=.63), maar na het verwijderen van item 3 steeg de betrouwbaarheid van de schaal (=.71). Het 

gemiddelde (M=4.88) en de standaardafwijking (SD=.93) van deze schaal zijn alvast positief.  

Effectiviteit  

 

Attitude ten opzichte van de advertentie 
 

Om de attitude ten opzichte van de advertentie te meten werd gebruik gemaakt van de schaal 

‘Atitude toward the ad (general)’ (De Pelsmacker, Decock & Geuens, geciteerd in: De Pelsmacker, 

Geuens & Anckaert, 2002, p. 9). De schaal bevat 6 items: (1) ‘Ik heb een positieve indruk over de 

advertentie,’ (2) ‘Ik vond de advertentie echt iets voor mij,’ (3) ‘Ik vond de advertentie interessant,’ 

(4) ‘Ik vond de advertentie geloofwaardig,’ (5) ‘Ik vond de advertentie overdreven’ en (6) ‘Ik vond de 

advertentie aantrekkelijk’. Deze items werden gemeten op een 7-puntenschaal van ‘helemaal niet 

akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’. De interne betrouwbaarheid van de schaal was, na het herschalen 

van enkele items, zeer goed (=.85). Ook het gemiddelde (M=4.06) en de standaardafwijking 

(SD=1.01) laten een positieve indruk na omtrent deze schaal.  
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Merkattitude 
 

Merkattitude werd gemeten aan de hand van de schaal ‘Attitude toward the brand’ van Madden, 

Allen en Twible (1988, p. 60). Het verschil met de vorige schalen is dat deze schaal op een bipolaire 

manier werd bevraagd. De schaal bevat 5 items met daartussen 6 schaalpunten. 

De 5 items zijn: (1) ‘Uitnodigend/niet uitnodigend,’ (2) ‘Goed/slecht,’ (3) ‘Aangenaam/niet wenselijk,’ 

(4) ‘Gunstig/ongunstig’ en (5) ‘Leuk/niet leuk’. De schaal en toebehorende items waren zeer 

betrouwbaar (=.91). Ook het gemiddelde (M=3.16) en de standaardafwijking (SD=.80) geven een 

positieve indruk van deze schaal voor het onderzoek.  

Aankoopintentie 
 

De aankoopintentie werd gemeten aan de hand van de schaal ‘Purchase intention’ van Coyle & 

Thorson (2001, p. 65). Deze schaal werd gemeten aan de hand van 4 items: (1) ‘Het is heel 

waarschijnlijk dat ik een reis van Travelsun zal boeken,’ (2) ‘De volgende keer dat ik op reis wil, zal ik 

een reis boeken bij Travelsun,’ (3) ‘Ik zal absoluut eens een reis van Travelsun proberen’ en (4) ‘Stel je 

voor dat er een vriend of vriendin je opbelt om je advies te vragen in zijn/haar zoektocht naar een 

reis. Zou je hem of haar aanraden om een reis van Travelsun te kiezen?’. Deze items werden 

gemeten op een 7-puntenschaal van ‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’. De algemene 

betrouwbaarheid van de schaal was zeer goed (=.89). Het gemiddelde (M=2.85) en de 

standaardafwijking (SD=1.05) zijn lager dan bij de vorige schalen, maar zeker positief voor het 

onderzoek.  

 

Covariaten 

 

Attitude ten opzichte van webadvertising 
 

De attitude ten opzichte van webadvertising werd meegenomen in de vragenlijst, omdat het concept 

als covariaat fungeerde in het onderzoek. De attitude ten opzichte van webadvertising werd gemeten 

via de schaal ‘Attitude toward web advertising’ van Cho, Chang-Hoan (1999). De schaal bestaat uit 5 

items: (1) ‘Web advertising draagt bij tot waardevolle informatie in het algemeen,’ (2) ‘Web 

advertising is irriterend,’ (3) ‘Web advertising is entertainend,’ (4) ‘Web advertising is waardevol’ en 

(5) ‘Web advertising is noodzakelijk op het internet’. Deze items werden eveneens gemeten op een 

7-puntenschaal. De interne betrouwbaarheid van de schaal was, na het herschalen van een item, 

redelijk goed (=.75). Ook het gemiddelde (M=3.53) en de standaard-afwijking (SD=1.02) gaan mee 

in het positieve verhaal van de schaal.  

 



33 
 

5. Procedure  

 
Het experiment ging van start op 15 april 2015 en werd 10 dagen later op 25 april 2015 afgesloten. 

De procedure was heel simpel. Respondenten kregen aanvankelijk elk 1 coverstory te zien. Concreet 

betekent dit dat ze een fictieve webpagina te zien kregen van Newsmonkey met daarop een 

redactioneel artikel vergezeld door een van de vier advertenties die at random gekozen werd door 

Qualtrics. De respondenten kregen de opdracht om de webpagina grondig te analyseren.  

Na de grondige analyse werd er gevraagd naar de herkenbaarheid en de commerciële intentie van 

het bericht aan de rechterkant van de webpagina. Eveneens werd de kennis met betrekking tot het 

label getest. Vervolgens kregen de respondenten nog enkele vragen met betrekking tot de 

afhankelijke variabelen en andere mediatoren in de vorm van meetschalen. Voor de coverstory en de 

daaropvolgende online vragenlijst werd er gebruik gemaakt van Qualtrics. De volledige vragenlijst is 

terug te vinden in de bijlagen (zie bijlage 3).  

 

6. Respondenten 
 

Respondenten werden via de social netwerksite Facebook aangespoord om deel te nemen aan het 

onderzoek. Het streefdoel dat vooropgesteld werd aan het onderzoek was 120 respondenten, 

waarbij er 30 respondenten voorzien waren per conditie. In werkelijkheid namen 161 respondenten 

deel aan dit onderzoek. Finaal waren er echter 121 geldige respondenten (N=121). De overige 40 

respondenten werden geweigerd omdat ze een onvolledig en bijgevolg ongeldig antwoord gaven. 

Een trend die ook in de pretest duidelijk naar voor kwam. Van die 121 respondenten waren er 41 

respondenten (33,80%) blootgesteld aan een display advertentie zonder label, 27 respondenten 

(22,30%) werden blootgesteld aan een display advertentie met label, 21 respondenten (17,35%) aan 

een native advertentie zonder label en 32 respondenten (26,46%) aan een native advertentie met 

label. Alle respondenten waren tussen de 17 en 62 jaar.  
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1. Manipulatiecheck 
 

Voordat we overgaan tot het testen van de hypothesen uit de literatuurstudie werd er eerst een 

manipulatiecheck uitgevoerd. Deze manipulatiecheck geeft ons de mogelijkheid in te schatten 

hoeveel respondenten kennis hebben over de betekenis van het label.  

Uit de manipulatiecheck kunnen we besluiten dat 114 respondenten (94,21%) weten waarvoor het 

label ‘advertentie’ staat. Opvallend daarbij is dat 17,36% van de respondenten denkt dat ze 

doorverwezen zullen worden naar een website of een uitgebreidere versie van de advertentie. 

Diezelfde 17,36% van de respondenten beseft wel dat het gaat om een commerciële boodschap, 

maar ze herkennen het advertentietype niet. Ze zijn er namelijk van overtuigd dat ze te maken 

hebben met een button ad of een banner ad in plaats van een native ad. Als we een onderscheid 

maken naar labelconditie is er nog een opvallende vaststelling. 10,17% van de respondenten die een 

display advertentie of een native advertentie met label te zien kreeg in de coverstory, wist bij de 

vraag naar de betekenis van het label niet waarvoor het stond. Dit percentage is opmerkelijk hoog 

aangezien die respondenten de vraag over de commerciële doeleinden van de boodschap al 

gekregen hadden. Uit deze manipulatiecheck kunnen we algemeen besluiten dat het grootste deel 

van de respondenten weet waarvoor het label ‘advertentie’ staat, maar dat er een opvallend hoog 

percentage het advertentietype niet kent waardoor condities zonder label wel effectief kunnen zijn.  

2. Hoofdeffect van advertentietype 
 

Om de eerste hypothese en tevens het hoofdeffect van dit onderzoek te testen werd er gebruik 

gemaakt van een t-test. De variabele effectiviteit bestaat echter uit verschillende onderliggende 

concepten, waardoor er meerdere t-testen moeten worden uitgevoerd.  

Het eerste onderliggende concept van effectiviteit dat behandeld werd in het onderzoek is de 

attitude ten opzichte van de advertentie. Een vergelijking van de gemiddelden geeft aan dat er geen 

verschil is tussen de attitude ten opzichte van de display advertentie (M= 4.10, SD= 0.93) en de 

attitude ten opzichte van de native advertentie (M=4.00, SD= 1.11). De t-test (t(119)=0.53; p=0.60) 

bevestigt het vermoeden dat er geen significant verschil is tussen de attitude ten opzichte van de 

display advertentie en de attitude ten opzichte van de native advertentie. Dit spreekt hypothese 1 

tegen.  

Resultaten 
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Het volgende concept waarmee de effectiviteit werd gemeten was de merkattitude, meerbepaald de  

attitude ten opzichte van het fictieve merk Travelsun. Op basis van de gemiddelden kunnen we 

concluderen dat er geen verschil is tussen de gemiddelde merkattitude in de display advertentie 

(M=3.13, SD=0.73) en de gemiddelde merkattitude in de native advertentie (M=3.20, SD=0.90). De 

bijhorende t-test geeft aan dat het verschil in merkattitude tussen beide advertentietypes niet 

significant is (t(119)=0.53; p=0.60). Dat betekent dat hypothese 1 opnieuw niet aanvaard kan 

worden.   

De derde en laatste variabele die aan een t-test onderworpen werd, was de aankoopintentie. Uit de 

analyse van de gemiddeldes blijkt dat er geen verschil is tussen de aankoopintentie ten opzichte van 

display advertentie (M=2.88, SD=0.96) en de aankoopintentie ten opzichte van de native advertentie 

(M=2.80, SD=1.51). De t-test (t(119)=0.42; p=0.68) bevestigt dit vermoeden en wijst uit dat er geen 

significant verschil bestaat tussen de aankoopintentie van beide advertentietypes. Wederom wordt 

hypothese 1 niet aanvaard.  

 

Vormconditie Effectiviteit 

Attitude tov adv 
M (SD) 

Merkattitude 
M (SD) 

Aankoopintentie 
M (SD) 

Native adv 4.00 (1.11) 3.20 (.90) 2.80 (1.51) 

Display adv 4.10 (.93) 3.13 (.73) 2.88 (.96) 

 

Na analyse van de resultaten van de 3 bovenvermelde t-testen moeten we algemeen besluiten dat 

hypothese 1 niet aanvaard kan worden. De 3 onderliggende concepten van effectiviteit geven telkens 

aan dat er geen significant verschil bestaat tussen de beide advertentietypes waardoor er geen 

verschil is in effectiviteit tussen beiden. In de onderstaande tabel volgt er een kort overzicht van de 

belangrijkste cijfers.  

3. Mediatie-effect van persuasion knowledge  

 
Om het mediatie-effect van persuasion knowledge op de effectiviteit van de native advertentie en de 

display advertentie te meten, werd er gebruik gemaakt van de Process Macro software van Hayes. 

Daarbij werd de vormconditie telkens als onafhankelijke variabele beschouwd. De attitude ten 

opzichte van de advertentie, de merkattitude en de aankoopintentie werden ingezet als afhankelijke 

variabele in de representatie van effectiviteit.  

 

Tabel 1: Hoofdeffect van advertentietype 
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3.1 Persuasion knowledge 

De eerste stap in het beschrijven van een mediatie-analyse is het analyseren van het a-pad. In ons 

onderzoek beschrijft het a-pad het effect van de vormconditie op de persuasion knowledge. Uit de 

resultaten blijkt dat er geen significant effect is van het advertentietype op de mediator (a= .25, 

SE=.17, p= .14). Dit resultaat kon bovendien geverifieerd worden via een t-test, waarbij de mediator 

als afhankelijke variabele werd beschouwd. Deze t-test (t(119= -1.48; p=.14) gaf exact hetzelfde 

resultaat als het a-pad uit de Hayes-analyse, waardoor het ontbreken van een significant effect 

bevestigd wordt. Hypothese 1 wordt met andere woorden opnieuw verworpen.  

3.2 Effectiviteit 
 

Indien we de attitude ten opzichte van de advertentie als afhankelijke variabele beschouwen, dan 

blijkt uit het onderzoek dat er geen indirect significant effect is van de vormconditie via persuasion 

knowledge op de attitude ten opzichte van de advertentie. Er is namelijk geen significant effect van 

het advertentietype op persuasion knowledge (a-pad) en geen significant effect van persuasion 

knowledge op de attitude ten opzichte van de advertentie (b-pad). Verder zien we dat er geen direct 

significant effect is van het advertentietype op de attitude ten opzichte van de advertentie. Bij 

gebrek aan significante effecten wordt hypothese 2 verworpen.  

De tweede test van Hayes werd uitgevoerd met merkattitude als afhankelijke variabele. De 

resultaten van de test tonen aan dat er een indirect negatief significant effect is van de vormconditie 

via persuasion knowledge op de merkattitude. De voornaamste reden voor deze significantie is terug 

te vinden bij het b-pad, want er is een negatief significant effect van persuasion knowledge op de 

merkattitude. Belangrijk om te vermelden hierbij is dat er geen direct significant effect is van het 

advertentietype op de merkattitude. De reclamewijsheid van de respondenten is negatief 

gerelateerd aan de merkattitude. Een lage reclamewijsheid zal met andere woorden tot een goede 

merkattitude leiden bij de respondenten.   

Aankoopintentie werd in de derde en laatste test van Hayes beschouwd als de afhankelijke variabele. 

Uit de resultaten blijkt dat er geen indirect significant effect bestaat van het advertentietype via 

persuasion knowledge op de aankoopintentie. Er is namelijk geen significant effect van persuasion 

knowledge op de aankoopintentie, evenmin is er een significant effect van het advertentietype op de 

persuasion knowledge. Niet enkel het indirect effect mist significantie, ook het direct effect van het 

advertentietype op de aankoopintentie is niet significant.  
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 Attitude tov advertentie Merkattitude Aankoopintentie 

A a= .25, SE=.17, p= .14 a=.25, SE=.17, p=.14 a=.25, SE=.17, p=.14 

B b= .18, SE=.10, p= .08 b=-.28, SE=.08, p= <.001 b=-.00, SE=.10, p=.99 

c’ c’= -.14, SE=.19, p=.45 
95% Cl=[-.5083;.2258] 

c’=.14, SE=.14, p=.33 
95% Cl= [-.1419;.4212] 

c’= -.08, SE=.03, p=.68 
95% Cl= [-.4658;.3061] 

a*b a*b=.04, SE=.03,  
95% Cl= [-.0024;.1450] 

a*b=-.07, SE=.05,  
95% Cl= [-.1974;-.0012] 

a*b=-.00, SE=.03,  
95% Cl [-.0902;.0515] 

 

Tabel 2 geeft een korte samenvatting van de belangrijkste cijfers. Uit deze tabel kunnen we 

algemeen besluiten dat er geen direct significant effect is van het advertentietype op de effectiviteit. 

Persuasion knowledge heeft geen verklarende functie bij de concepten attitude ten opzichte van de 

advertentie en aankoopintentie, maar wel bij merkattitude. Doordat effectiviteit in dit onderzoek 3 

onderliggende concepten heeft, kan de tweede hypothese niet aanvaard worden.  

 

4. Interactie-effect van sponsorship disclosure 
 

Sponsorship disclosure is een zeer belangrijk begrip in dit onderzoek. De aanwezigheid van een label 

kan een belangrijke invloed hebben op de effectiviteit van de commerciële boodschap. Sponsorship 

disclosure is echter geen verklarende factor in dit onderzoek, maar wel een factor die invloed heeft 

op het effect van het advertentietype op de effectiviteit. Om dat na te gaan werd er gebruik gemaakt 

van een Anova-test.  

4.1 Persuasion knowledge 

De onderstaande grafiek laat ons vermoeden dat er een interactie-effect is van de vorm- en de 

labelconditie op de afhankelijke variabele persuasion knowledge, omdat beide rechten elkaar  

kruisen. De Anova-test geeft echter tegenstrijdige resultaten. Uit die resultaten blijkt dat er geen 

significant interactie-effect is tussen de vorm- en de labelconditie op de persuasion knowledge 

(F(1,117)= 2.71, p= .10). Door het gebrek aan significantie kunnen we met zekerheid stellen dat 

respondenten geen ander niveau van reclamewijsheid zullen hebben bij het zien van een native 

advertentie met een label in vergelijking met een display advertentie met een label. Deze conclusie 

telt ook voor de andere labelconditie.  

Tabel 2: Mediatie-effect van persuasion knowledge 
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4.2 Effectiviteit 

 

Attitude ten opzichte van de advertentie 
 

Het eerste concept van effectiviteit dat een Anova-test onderging, was de attitude ten opzichte van 

de advertentie. De onderstaande grafiek doet ons vermoeden dat er geen interactie-effect is doordat 

beide rechten elkaar niet kruisen. De Anova-test bevestigt ons vermoeden. Uit de resultaten blijkt 

dat er geen significant interactie-effect bestaat tussen de vorm- en de labelconditie op de attitude 

ten opzichte van de advertentie. Respondenten hebben dezelfde attitude ten opzichte van de 

advertentie, ongeacht ze een display advertentie of een native advertentie te zien krijgen met of 

zonder label.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Display adv Native adv 

Display adv Native adv 



39 
 

Merkattitude 
 

Merkattitude volgt dezelfde trend als de attitude ten opzichte van de advertentie. De onderstaande 

grafiek laat ons vermoeden dat er geen significant effect is, omdat beide rechten niet kruisen. De 

Anova-test bevestigt het vermoeden. Uit de test blijkt dat er geen significant interactie-effect bestaat 

tussen de vorm- en de labelconditie op de merkattitude. Respondenten hadden met andere woorden 

dezelfde attitude ten opzichte van Travelsun, ongeacht ze een display advertentie of een native 

advertentie te zien kregen met of zonder label.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankoopintentie 
 

Ten slotte werd ook de aankoopintentie gecontroleerd op een mogelijk interactie-effect. De grafiek 

doet ons door het evenwijdig verloop van de beide rechten vermoeden dat er geen interactie-effect 

aanwezig is. De Anova-test bevestigt het vermoeden. Uit de resultaten blijkt dat er geen significant 

interactie-effect bestaat tussen de vorm- en de labelconditie op de aankoopintentie. Dit betekent dat 

de aankoopintentie van de respondenten niet verschilt bij het zien van een native advertentie met of 

zonder label in vergelijking met een display advertentie met of zonder label.  

 

Display adv Native adv 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het analyseren van de resultaten van de 4 bovenstaande Anova-testen kunnen we met zekerheid 

besluiten dat er zowel bij persuasion knowledge als bij de 3 concepten van effectiviteit geen enkel 

significant interactie-effect te bespeuren is. Hypothese 3 kan met zekerheid verworpen worden. Dit 

betekent dat een ongelabelde native advertentie niet per se zal leiden tot een lagere effectiviteit dan 

een gelabelde display advertentie. Sponsorship disclosure levert in dit onderzoek dus niet de 

gewenste resultaten. Tabel 3 geeft een overzicht van de cijfers die onze vaststelling onderbouwen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Effectiviteit 

Attitude tov adv Merkattitude Aankoopintentie 

Vormconditie F(1,117)=.12, p=.73 F(1,117)=.25, p=.62 F(1,117)=.06, p=.80 

Labelconditie F(1,117)=.62, p=.43 F(1,117)= .03, p=.86 F(1,117)=.58, p=.45 

Vorm*Label 
Interactie-effect 

F(1,117)=.08, p=.77 F(1,117)=.35, p=.56 F(1,117)= .04, p=.84 
 

Display adv Native adv 

Tabel 3: Interactie-effect van sponsorship disclosure 
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5. Covariantie 
 
Naast het hoofdeffect, het mediatie-effect en het interactie-effect is het ook aangewezen om 

aandacht te schenken aan de covariantie. Covariantie kan er namelijk voor zorgen dat bepaalde 

resultaten of effecten overschaduwd worden. Door covarianten te controleren kan de significantie 

van de effecten bevestigd worden. In dit onderzoek werden de variabelen leeftijd en de attitude ten 

opzichte van webadvertising onderworpen aan een covariaatanalyse via Anova. 

 

5.1 Leeftijd  
 

Leeftijd is een zeer belangrijk element in dit onderzoek. Na een snelle screening van de resultaten 

ontstond het vermoeden dat oudere respondenten vaak anders reageerden op de verschillende 

condities in vergelijking met de jongere respondenten. Er zou bij de oudere respondenten een lager 

niveau van reclamewijsheid zijn dan bij de jongere respondenten. De covariaatanalyse ontkracht dit 

vermoeden. Er was namelijk geen enkel effect significant geworden na het toevoegen van leeftijd als 

covariaat. Daardoor kunnen we met zekerheid stellen dat leeftijd in dit onderzoek geen significante 

betekenis heeft. Tabel 4 geeft de belangrijkste cijfers weer ter ondersteuning van deze stelling.  

 

 

 Effectiviteit 

 PK Attitude t.o.v. adv Merkattitude Aankoopintentie 

Vormconditie F(1,114)=1.91, p=.17 F(1,114)= .14, p= 
.72 

F(1,114)= .18, p= .67 F(1,114)= .24, p= 
.63 

Labelconditie F(1,114)= .71, p= .40 F(1,114)= .87, p= 
.35 

F(1,114)= .01, p= .94 F(1,114)= 1.25, p= 
.27 

Vorm*Label 
Interactie-effect 

F(1,114)= 2.26, p=.14 F(1,114)= .18, p= 
.67 

F(1,114)= .44, p= .51 F(1,114)= .28, p= 
.60 

 

5.2 Attitude ten opzichte van webadvertising 
 

Naast leeftijd werd ook de algemene attitude ten opzichte van webadvertising opgenomen in het 

onderzoek als covariaat. Het onderzoek vindt namelijk plaats op een online platform waar de 

verschillende advertentietypes als een webadvertentie gepercipieerd kunnen worden. Deze attitude 

ten opzichte van webadvertising kan mogelijk de attitude van de respondenten en bijgevolg de 

effectiviteit beïnvloeden. De covariaatanalyse ontkracht dit vermoeden. Er is geen enkel verschil in 

significantie te bespeuren na het toevoegen van de nieuwe covariaat. We kunnen dus met zekerheid 

stellen dat de attitude ten opzichte van webadvertising tot geen significante veranderingen leidt en 

bijgevolg geen significante betekenis heeft in dit onderzoek.  Tabel 5 geeft de belangrijkste cijfers 

weer die de conclusie onderbouwen.  

Tabel 4: Covariantie van leeftijd 
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 Effectiviteit 

 PK Attitude t.o.v. adv Merkattitude Aankoopintentie 

Vormconditie F(1,116)= 1.82, p= 
.18 

F(1,116)= .01, p= 
.92 

F(1,116)= .10, p= .75 F(1,116)= .01, p= .94 

Labelconditie F(1,116)= .53, p=.47 F(1,116)= .70, p= 
.41 

F(1,116)= .03, p= .86 F(1,116)= .62, p= .43 

Vorm*Label 
Interactie-effect 

F(1,116)= 1.96, p= 
.16 

F(1,116)= .44, p= 
.51 

F(1,116)= .02, p= .90 F(1,116)= .20, p= .66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5: Covariantie van attitude ten opzichte van webadvertising 
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Discussie en conclusie  
 

In het onderzoek naar de effectiviteit van native advertising werd er een vergelijking gemaakt met 

een traditioneel reclameformat, in dit geval display advertising. De vergelijking tussen de innovatieve 

en de traditionele reclametechniek in online media zorgde ervoor dat de effectiviteit van native 

advertising beter onderbouwd kon worden.  Het eerste aspect van het onderzoek had betrekking op 

de invloed van het advertentietype op de verschillende onderliggende concepten waarmee 

effectiviteit gemeten werd. De onderliggende concepten van effectiviteit, die gekozen werden op 

basis van de theorie van Hovman en Weiss (1951) waren de attitude ten opzichte van de advertentie, 

de merkattitude en de aankoopintentie. Uit de resultaten van ons onderzoek bleek dat er bij geen 

enkel onderliggend concept van effectiviteit een significant verschil was tussen beide 

advertentievormen. De native advertenties waren met andere woorden niet effectiever dan de 

traditionele display advertenties. Deze vaststelling is contrasterend met de resultaten van eerder 

verrichte onderzoeken naar de effectiviteit van native advertising (Becker-Olsen, 2003; Tutaj & van 

Reijmersdal, 2012). In deze onderzoeken bleek de subtiele reclametechniek waartoe native 

advertising behoort veel effectiever te zijn dan de prominente traditionele reclametechniek waartoe 

display advertising behoort. Het verschil in resultaten kan mogelijk verklaard worden door de 

verschillende manier waarop effectiviteit gemeten werd. Elk onderzoek had namelijk andere 

onderliggende concepten voor effectiviteit gehanteerd.  

Een volgend aspect dat meegenomen werd in ons onderzoek is de mediërende rol van persuasion 

knowledge of reclamewijsheid. Tutaj en van Reijmersdal (2012) kwamen in hun onderzoek tot de 

vaststelling dat de mate waarin de commerciële bron van een advertentie herkend werd veel hoger 

lag bij de display advertenties dan bij de native advertenties. Bijgevolg is ook de reclamewijsheid of 

het begrijpen van de persuasieve intentie van de reclameboodschap veel hoger bij display 

advertenties dan bij native advertenties. Deze vaststelling zorgde ervoor dat beide auteurs met 

zekerheid konden stellen dat persuasion knowledge een zeer belangrijke en betekenisvolle rol heeft 

in het verklaren van de effectiviteit van native advertising. De resultaten uit ons onderzoek konden 

dit niet bevestigen. Integendeel. Het onderzoek wees uit dat persuasion knowledge geen 

mediërende rol had in het verklaren van de effectiviteit van native advertising. Enkel bij de attitude 

ten opzichte van het merk was er een betekenisvolle rol voor de persuasion knowledge. Doordat de 

merkattitude slechts één van de drie concepten was waarmee effectiviteit werd gemeten, was er 

geen sprake van een betekenisvolle rol van persuasion knowledge in het verklaren van de 

effectiviteit van native advertising. De kennis van de respondenten over de overtuigingspoging van 

de adverteerder verschilde met andere woorden niet bij de beide advertentietechnieken.  
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Ten slotte was er in ons onderzoek bijzondere aandacht voor het interactie-effect van sponsorship 

disclosure op het effect van het advertentietype op de onderliggende concepten van effectiviteit. 

Sponsorship disclosure kan een zeer belangrijke invloed hebben op de effectiviteit, omdat labels 

ervoor kunnen zorgen dat de persuasion knowledge geactiveerd wordt waardoor native advertenties 

minder effectief worden. Er is reeds heel wat onderzoek verricht naar de effectiviteit van sponsorship 

disclosure in offline printmedia (Cameron & Curtin, 1995; Kim et al., 2001). Uit deze onderzoeken 

blijkt dat het consistent inzetten van labels niet bijdraagt tot een succesvolle identificatie van de 

commerciële bron van een reclameboodschap, waardoor advertenties die gesponsorde content 

bevatten niet effectiever waren dan de traditionele advertenties.  

Via ons onderzoek wouden we specifiek de effectiviteit van sponsorship disclosure in online media 

onderzoeken. Deze invalshoek is een absolute meerwaarde, gezien het geringe academisch 

onderzoek naar deze invalshoek. De resultaten van het onderzoek geven aan dat een zeer groot deel 

van de respondenten een zeer goede kennis had over de betekenis en de functie van een label. 

94,12% van de respondenten wist namelijk waarvoor het stond. Ondanks de grote kennis over het 

label was er geen verschil merkbaar in de effectiviteit van beide advertentievormen, ongeacht de 

labelconditie. Ongelabelde native advertenties waren met andere woorden niet effectiever dan 

gelabelde display advertenties. Deze vaststelling kent gelijkaardige resultaten in vergelijking met de 

onderzoeken in offline media. Moore (2014) was een van de weinige auteurs die al onderzoek 

verricht heeft naar sponsorship disclosure in online media. Zijn resultaten toonden echter aan dat 

respondenten slechts in 4% van de gevallen weet dat het om een advertentie gaat. Andere 

respondenten dachten dat het om een nieuwsartikel of een opiniestuk ging. Deze tegenstrijdige 

resultaten bieden een goede motivatie voor verder onderzoek.  

Na het bespreken van de belangrijkste resultaten kunnen we besluiten dat native advertenties in 

geen enkel opzicht effectiever zijn dan traditionele display advertenties. Ook sponsorship disclosure 

kan volgens ons onderzoek geen hulp bieden, omdat ze niet effectief genoeg zijn om de consument 

te waarschuwen voor de commerciële intentie van een native advertentie.  
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Beperkingen en voorstellen tot verder onderzoek 

 
Ondanks het redelijk unieke karakter van het onderzoek in deze masterproef zijn er nog enkele 

beperkingen die voor verbetering vatbaar zijn met het oog op toekomstig onderzoek.  

Een eerste aspect dat voor verbetering vatbaar is, heeft betrekking op het onderzoek. De 

theoretische concepten waarmee de effectiviteit van native advertising gemeten werden waren de 

attitude ten opzichte van de advertentie, de merkattitude en de aankoopintentie. Deze drie 

concepten waren afkomstig uit het theoretisch model van Hovland en Weiss (1951), waardoor de 

samenhang zeer optimaal was. Andere onderliggende concepten gebruiken of extra theoretische 

concepten toevoegen om de effectiviteit te meten kan mogelijk leiden tot betere en meer 

betrouwbare resultaten op voorwaarde dat de samenhang goed is. Enkele mogelijkheden tot 

uitbreiding zijn advertentie scepticisme, merkherkenning of merkherinnering.  

Het volgende aspect waar er nog ruimte is voor verbetering heeft ook betrekking op het onderzoek. 

Om de persuasion knowledge te meten bij respondenten werd er in dit onderzoek gebruik gemaakt 

van een schaal die de conceptuele persuasion knowledge meet, omdat deze vorm van persuasion 

knowledge betrekking heeft op het herkennen en begrijpen van de beïnvloedingspoging van de 

adverteerder. De conceptuele persuasion knowledge activeert bijgevolg de attitudinale persuasion 

knowledge die betrekking heeft op de mechanismes die effectief kunnen zijn bij het omgaan met 

advertenties (Rozendaal et al., 2011). Deze laatste vorm van attitudinale persuasion knowledge werd 

echter niet opgenomen in het onderzoek, omdat deze minder cruciaal was dan de conceptuele 

persuasion knowledge. Beide aspecten van persuasion knowledge kunnen mogelijk leiden tot andere 

en verrijkende conclusies. Het is dus een mogelijk om een schaal van attitudinale persuasion 

knowledge mee te nemen in toekomstig onderzoek naar de invloed van persuasion knowledge op de 

effectiviteit van een reclameboodschap.  

Sponsorship disclosure was een zeer belangrijk concept voor deze masterproef. Enerzijds omdat het 

heel wat inzicht kan verwerven in en bepalend kan zijn voor de effectiviteit van native advertising. 

Anderzijds door het unieke karakter van het onderzoek in online media. De pretest en het 

experiment konden tot ruimere resultaten geleid hebben als dit aspect beter bevraagd was 

geworden. In dit onderzoek werd sponsorship disclosure veel te algemeen en bijgevolg te beperkt 

bevraagd. Toekomstig onderzoek zou bij het peilen naar de kennis over sponsorship disclosure een 

onderscheid kunnen maken naar respondenten die wel en niet in de labelconditie zitten. In dit 

onderzoek werd daar geen onderscheid in gemaakt, waardoor er geen echte manipulatiecheck was.  
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De opsplitsing naar labelconditie zal ervoor zorgen dat er meer betekenisvolle conclusies kunnen 

getrokken worden over het effect van sponsorship disclosure op de effectiviteit. Er zijn bovendien 

veel mogelijkheden om te variëren met sponsorship disclosure. Zo kan er bijvoorbeeld op 

systematische wijze afgeweken worden van de richtlijnen van de ASME om na te gaan op welke 

manier het label het meest effectief is voor de consument. Het label kan bijvoorbeeld eens helemaal 

bovenaan een advertentie geplaatst worden in plaats van onder de inleiding zoals in dit onderzoek. 

Of het label kan bovenaan de webpagina geplaatst worden in plaats van boven de advertentie zelf.  

Een andere beperking van dit onderzoek heeft betrekking op de context waarin de stimuli geplaatst 

werden. Het ontworpen stimulusmateriaal had een toeristisch onderwerp, omdat dit volgens 

onderzoek het meest frequent is bij advertorials (Cameron & Ju-Pak, 2000, p. 71). De native 

advertenties werden geplaatst naast een politiek nieuwsartikel. Ondanks het feit dat de stimuli in 

elke conditie congruent gehouden werd, was er toch sprake van incongruentie van de stimuli en de 

context. Toekomstig onderzoek zou hierop kunnen inspelen door zowel de stimuli als de context 

waarop het geplaatst wordt congruent te houden. Dit kan mogelijk positieve gevolgen hebben voor 

de effectiviteit van de native advertenties.  

Ten slotte mag de invloed van de gekozen respondenten niet onderschat worden. De meeste 

respondenten waren leeftijd- en studiegenoten van de onderzoeker. Hoewel de covariaatanalyse 

bewezen heeft dat leeftijd geen significante invloed heeft op de resultaten, kan het nooit kwaad om 

de doelgroep zo inconsistent mogelijk te houden. Hoe meer verschillende respondenten er zijn in 

een onderzoek, hoe waarheidsgetrouwer de resultaten zullen zijn.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: stimulusmateriaal  

 
Gelabelde display advertentie 

 
Ongelabelde display advertentie 
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Gelabelde native advertentie 

 

 
Ongelabelde native advertentie 
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Bijlage 2: vragenlijst pretest 

 

Vraag 1: Beste respondentIn het kader van mijn masterproef in de Communicatiewetenschappen 

aan de Universiteit Gent voer ik een onderzoek. Het invullen van deze survey duurt slechts enkele 

minuutjes, en het zou een enorme hulp zijn voor mij bij het behalen van mijn masterdiploma. 

Bovendien kan je met het invullen van deze enquête een waardebon winnen van Fnac ter waarde 

van 20€. Verder wil ik je er op attent maken dat deze enquête volledig anoniem is. Het systeem is 

simpel. Er wordt telkens een webpagina getoond, waarna je een korte vraag voorgeschoteld 

krijgt. Alvast bedankt om deze survey in te vullen! 

Vraag 2: Wat is uw geslacht? 

 Man (1) 

 Vrouw (2) 

 

Vraag 3: In welk jaar bent u geboren?  

 

Vraag 4:  Wat is uw hoogst behaald diploma? 

 Lagere school (1) 

 Middelbare school (2) 

 Hogeschool - Professionele bachelor (3) 

 Universiteit - Academische bachelor (schakel) (4) 

 Universiteit - Academische master (5) 

 Andere (6) ____________________ 
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Vraag 5: Analyseer grondig deze webpagina 

 

Vraag 6: Denkt u dat de boodschap uiterst rechts commerciële doeleinden heeft? 

 Ja (1) 

 Neen (2) 

 

Vraag 7: Analyseer grondig deze webpagina. 



56 
 

Vraag 8: Denkt u dat de boodschap uiterst rechts commerciële doeleinden heeft? 

 Ja (1) 

 Neen (2) 

 

Vraag 9: Analyseer grondig deze webpagina 

Vraag 10: Denkt u dat de boodschap uiterst rechts commerciële doeleinden heeft? 

 Ja (1) 

 Neen (2) 

 

Vraag 11: Analyseer grondig deze webpagina. 
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Vraag 12: Denkt u dat de boodschap uiterst rechts commerciële doeleinden heeft? 

 Ja (1) 

 Neen (2) 

 

Vraag 13: Analyseer de rode pijl 

 

Vraag 14: Wat wordt er hier aangeduid en wat betekent dit volgens u?  

 

Vraag 15: Bedankt voor het invullen van mijn enquête. Als u wil kans maken op de cadeaubon van 

Fnac, vul dan onderaan uw email-adres nog even in.Niels  
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Bijlage 3: vragenlijst experiment 
 

Vraag1: Beste respondentIn het kader van mijn masterproef in de Communicatiewetenschappen aan 

de Universiteit Gent voer ik een onderzoek. Door deze survey in te vullen zou je me enorm helpen bij 

het behalen van mijn masterdiploma, het duurt slechts 5 minuten. Bovendien kan je een waardebon 

van Fnac ter waarde van 20€ winnen als je deelneemt aan dit onderzoek. Verder wil ik je er op attent 

maken dat deze enquête volledig anoniem is. Tip: analyseer telkens goed de webpagina's die 

getoond zullen worden, want daarover zullen vragen gesteld worden. Alvast bedankt een veel 

succes!! 

Vraag 2: Wat is uw geslacht? 

 Man (1) 

 Vrouw (2) 

 

Vraag 3: In welk jaar bent u geboren? 

_______________________________ 

Vraag 4: Wat is uw hoogst behaalde diploma?  

 Lagere school (1) 

 Middelbare school (2) 

 Hogeschool - Professionele Bachelor (3) 

 Universiteit - Academische Bachelor (4) 

 Universiteit - Academische Master (5) 

 Andere (6) ____________________ 

 

Vraag 5: Analyseer deze webpagina grondig (vooral het oranje gedeelte rechts). 



59 
 

Vraag 6: Denkt u dat de boodschap uiterst rechts commerciële doeleinden heeft? (Q24) 

 Ja (1) 

 Neen (2) 

 

Vraag 7: Analyseer deze webpagina grondig (vooral het oranje gedeelte rechts). 

Vraag 8: Denkt u dat de boodschap uiterst rechts commerciële doeleinden heeft? (Q26) 

 Ja (1) 

 Neen (2) 

 

Vraag 9: Analyseer deze webpagina grondig (vooral het rechtse deel). 
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Vraag 10: Denkt u dat de boodschap uiterst rechts commerciële doeleinden heeft? (Q28) 

 Ja (1) 

 Neen (2) 

 

Vraag 11: Analyseer deze webpagina grondig (vooral het rechtse deel). 

 

Vraag 12: Denkt u dat de boodschap uiterst rechts commerciële doeleinden heeft? (Q30) 

 Ja (1) 

 Neen (2) 
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Vraag 13: Doelstelling van de boodschap/tekst aan de rechterkant van de webpagina (Q10) 

 Helemaal 
niet 

akkoord (1) 

Niet 
akkoord 

(2) 

Eerder 
niet 

akkoord 
(3) 

Geen 
mening 

(4) 

Eerder 
akkoord 

(5) 

Akkoord 
(6) 

Helemaal 
akkoord (7) 

Het doel van 
de 

boodschap/ 
tekst  is 
verkoop 

genereren (1) 

              

Het doel van 
de 

boodschap/ 
tekst is 

verkoop 
stimuleren (2) 

              

Het doel van 
de 

boodschap/ 
tekst is om uw 

opinie te 
beïnvloeden 

(3) 

              

Het doel van 
de 

boodschap/ 
tekst is om 

mensen hun 
voorkeur voor 
de besproken 
producten of 
diensten te 

beïnvloeden 
(4) 

              

Het doel van 
de 

boodschap/ 
tekst is 
mensen 

informeren 
over 

producten of 
diensten (5) 

              

 



62 
 

 

Het doel van 
de 

boodschap/ 
tekst is 

mensen iets 
meer te 

laten weten 
over de 

producten of 
diensten (6) 

              

 

 

Vraag 14: Bekijk aandachtig de rode pijl. 

 

 

Vraag 15: Wat wordt er precies aangeduid met de rode pijl? En waarvoor staat dit? 
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Vraag 16: Hoe staat u tegenover de advertentie? (Q13) 

 Helemaal 
niet 

akkoord 
(1) 

Niet 
akkoord 

(2) 

Eerder 
niet 

akkoord 
(3) 

Geen 
mening (4) 

Eerder 
akkoord 

(5) 

Akkoord 
(6) 

Helemaal 
akkoord 

(7) 

Ik heb een 
positieve 

indruk over 
de 

advertentie 
(1) 

              

Ik vond de 
advertentie 

echt iets voor 
mij (2) 

              

Ik vond de 
advertentie 
interessant 

(3) 

              

Ik vond de 
advertentie 

geloofwaardig 
(4) 

              

Ik vond de 
advertentie 
overdreven 

(5) 

              

Ik vond de 
advertentie 

aantrekkelijk 
(6) 

              

 

 

Vraag 17: Hoe staat u tegenover het merk? Travelsun is: (Q14) 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 

Uitnodigend:Niet 
uitnodigend (1) 

            

Goed:Slecht (2)             

Aangenaam:Niet 
wenselijk (3) 

            

Gunstig:Ongunstig 
(4) 

            

Leuk:Niet leuk (5)             
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Vraag 18: In welke mate bent u bereid een reis te boeken bij Travelsun? (Q15) 

 Helemaal 
niet 

akkoord 
(1) 

Niet 
akkoord 

(2) 

Eerder 
niet 

akkoord 
(3) 

Geen 
mening (4) 

Eerder 
akkoord 

(5) 

Akkoord 
(6) 

Helemaal 
akkoord 

(7) 

Het is heel 
waarschijnlijk 

dat ik een 
reis van 

Travelsun zal 
boeken (1) 

              

De volgende 
keer dat ik 
op reis wil, 

zal ik een reis 
boeken bij 

Travelsun (2) 

              

Ik zal 
absoluut 

eens een reis 
van 

Travelsun 
proberen (3) 

              

Stel je voor 
dat er een 
vriend of 

vriendin je 
opbelt om je 

advies te 
vragen in 
zijn/haar 
zoektocht 
naar een 

reis. Zou je 
hem of haar 

aanraden om 
een reis van 
Travelsun te 
kiezen? (4) 
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Vraag 19: In welke mate bent u bereid een reis te boeken bij Travelsun? (Q16) 

 Helemaal 
niet 

akkoord 
(1) 

Niet 
akkoord 

(2) 

Eerder 
niet 

akkoord 
(3) 

Geen 
mening 

(4) 

Eerder 
akkoord 

(5) 

Akkoord 
(6) 

Helemaal 
akkoord 

(7) 

Als ik op zoek zou 
zijn naar een reis, 

dan zal de 
waarschijnlijkheid 

groot zijn dat ik 
een reis boek dat 
gepromoot wordt 
in de advertentie. 

(1) 

              

Als ik een reis zou 
boeken, dan zal 

de 
waarschijnlijkheid 

groot zijn dat ik 
de reis uit de 

advertentie boek. 
(2) 

              

Als ik een reis zou 
moeten boeken, 
dan zou ik bereid 
zijn om een reis 
te boeken uit de 
advertentie. (3) 
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Vraag 20: Hoe staat u tegenover webadvertising (= het plaatsen van advertenties op 

webpagina's)? Q17 

 Helemaal 
niet 

akkoord 
(1) 

Niet 
akkoord 

(2) 

Eerder niet 
akkoord 

(3) 

Geen 
mening (4) 

Eerder 
akkoord 

(5) 

Akkoord 
(6) 

Helemaal 
akkoord 

(7) 

Web 
advertising 

draagt bij tot 
waardevolle 
informatie in 

het 
algemeen 

(1) 

              

Web 
advertising 
is irriterend 

(2) 

              

Web 
advertising 

is 
entertainend 

(3) 

              

Web 
advertising 

is waardevol 
(4) 

              

Web 
advertising 

is 
noodzakelijk 

op het 
internet (5) 

              

 

Vraag 21: Hoeveel dagen per week spendeert u gemiddeld op het internet?  

 

Vraag 22: Hoeveel uur per weekdag (maandag - vrijdag) spendeert u op het internet?  

 

Vraag 23: Hoeveel uur spendeert u op het internet op een dag in het weekend (zaterdag - zondag)?  

 

Vraag 24: Kent u de website www.newsmonkey.be?  

 Ja (1) 

 Neen (2) 
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Vraag 25: Hoe vaak bezoekt u de website van Newsmonkey gemiddeld?  

 Nooit (1) 

 Jaarlijks (2) 

 Maandelijks (3) 

 Wekelijks (4) 

 Dagelijks (5) 

 

Vraag 26: U bent aan het einde gekomen van mijn enquête. Heel erg bedankt voor de 

medewerking! Als u wil kans maken op de cadeaubon van Fnac, vul dan onderaan uw e-mailadres 

nog even in. Niels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


