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Abstract 

Voorgaande studies omtrent marketing op sociale media focusten zich vooral op celebrity 

endorsement als een manier om positieve merkattitudes, hogere aankoopintenties of betere 

consumentenpercepties te genereren. Door de sterke opkomst van influencers en meer bepaald van 

de zogenaamde micro-influencers, is het echter nog niet duidelijk wat hun impact is op 

consumentenpercepties. Vertrekkend vanuit het fenomeen van brand placement op sociale media 

en influencer marketing, had deze studie dan ook tot doel te achterhalen wat de invloed is van het 

type influencer (micro vs macro) op de merkattitude, aankoopintentie en kwaliteitsperceptie van 

consument, waarbij wordt nagegaan wat de rol is van de mate van identificatie, gepercipieerde 

betrouwbaarheid en authenticiteit. De eerste studie (n = 163) toont aan dat daar waar de mate van 

identificatie een impact heeft op de merkattitudes, aankoopintenties en kwaliteitspercepties van de 

consumenten, het type influencer dat niet heeft. Vervolgens werd nagegaan of de mate van 

gepercipieerde betrouwbaarheid en authenticiteit van de influencer een rol speelt in de relatie 

tussen het type influencer en de attitudes, intenties en percepties van consumenten (studie 2, n = 

163). Deze studie toont aan dat er een positieve invloed is van de mate van gepercipieerde 

betrouwbaarheid en authenticiteit op de merkattitudes, aankoopintenties en kwaliteitspercepties 

van de consument. Deze bevindingen dragen bij aan literatuur en praktijk rond influencer marketing. 

Verder onderzoek is echter nodig om de invloed van het soort influencer op de 

consumentenpercepties na te gaan.  
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1. Inleiding 
 

Marketeers maken steeds meer gebruik van brand placement via influencer marketing om 

consumenten te bereiken, betere consumentenpercepties te bekomen en de aankoopintenties te 

verbeteren - dit is het inzetten en identificeren van individuen die de mogelijkheid hebben om de 

attitudes, opinies of aankoopgedrag van de gewenste doelgroep te beïnvloeden, mede dankzij hun 

groot volgersbestand (Simpson, 2015; Wong, 2014; Woods, 2016; Vandecasteele, 2017; Bevins, 2014; 

Gillin, 2009; Labrecque, 2014; Scarpi, 2010; Kurtz, MacKenzie & Snow, 2009; Kim & Ko, 2010). Hierbij 

wordt vooral gebruik gemaakt van het snelgroeiende sociale medium Instagram. In 2016 telde het 

bedrijf meer dan 400 miljoen actieve gebruikers, waardoor het ideaal is om een groot publiek te 

bereiken (Smith, 2016; Cave, 2016; Bennett, 2012). Bovendien is het op een beelden gestoeld 

medium. Beelden worden immers op een snellere en diepgaandere manier verwerkt dan verbale 

componenten en hebben een positiever effect op attitudes dan enkel woorden (Rossiter & Percy, 

1978; Fieler, 2016: Childers, Heckler & Houston, 1986)  

 

Verschillende studies toonden eerder al aan dat brand placement via influencer marketing een 

effectieve manier is om consumentenpercepties en intenties positief te beïnvloeden, waarbij big 

brand placements een positief effect zouden hebben op merkherinnering en –herkenning en subtle 

brand placements een positief effect zouden hebben op merkattitudes (e.g. Babin & Carder, 1996; 

Babin, Brennan & Dubas, 1999; Cowley & Barron, 2008; D'Astous & Chartier, 2000; Dens, De 

Pelsmacker, Wouters & Purnawirawan, 2012; Dens, Verhellen & De Pelsmacker, 2013; Gupta & 

Lorde, 1998; Liu, Chu & Liao, 2015). Hierbij werd echter vooral gefocust op macro-influencers: 

influencers met honderduizenden of zelfs miljoenen volgers, vaak over verschillende sociale media 

platformen heen (Barker, 2016; Geppert, 2016; Gottbrecht, 2016; Wolfson, 2017). Vandaag de dag 

zien we echter een grote opkomst van micro-influencers – individuen met een meestal minder groot 

volgers bestand dan macro-influencers (Keller, Fay & Berry, 2007) – van dewelke het effect op de 

consumentenpercepties tot nu toe nog steeds onbekend is.  Beide types van influencers verschillen 

vooral van elkaar op vlak van de mate waarin consumenten zich met de influencer kunnen 

identificeren en op vlak van gepercipieerde betrouwbaarheid en authenticiteit (Bernazzani, 2017; 

Chen, 2016; Goldsmith, Lafferty & Newell, 2000; Gotbergh, 2016; Howe, 2017; Moran, 2017; 

Ohanian, 1991). 
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Omwille van de recente opkomst van micro-influencers is het met andere woorden relevant om na te 

gaan wat de impact is van micro-influencers in vergelijking met de bekendere macro-influencers op 

consumentenpercepties, attitudes en intenties. Meer bepaald willen we de invloed nagaan van beide 

types influencers waarbij wordt gekeken of deze invloed verschilt naargelang de mate van brand 

prominence placement en wat de impact is van identificatie, betrouwbaarheid en authenticiteit. 

Bijgevolg is onze centrale vraag: welke impact heeft de soort influencer op de percepties van de 

consument afhankelijk van de mate van brand prominence in de placement? Om deze vraag te 

kunnen beantwoorden, moeten er een aantal deelvragen gesteld worden: wat zijn micro en macro 

influencers, wat is brand prominence, hoe functioneert brand placement, welke rol speelt de mate 

van identificatie, betrouwbaarheid en authenticiteit hierin?  

 

Naast een belangrijke academische relevantie, kan het onderzoek omtrent micro ook waardevolle 

informatie bevatten voor marketeers. Zij krijgen namelijk een beter beeld van de invloed die deze 

influencers hebben op de percepties van de consument. Verder heeft het ook een grote 

maatschappelijke relevantie. Consumenten krijgen immers meer inzicht in de persuasieve tactieken 

van marketeers en influencers. 

   

Eerst en vooral verklaren we het fenomeen van brand placement, het belang van brand prominence 

hierin, en definiëren we de verschillende types influencers. Vervolgens gaan we, op basis van het 

belang van identificatie en betrouwbaarheid en authenticiteit, via twee experimentele studies na wat 

de impact is van beide types van influencers op merkattitude, aankoopintentie en 

kwaliteitspercepties van de consumenten. Ten slotte wordt in de discussie en conclusie gewezen op 

de theoretische implicaties en methodologische beperkingen van deze studie en op suggesties voor 

verder onderzoek. 
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2. Literatuurstudie 

2.1.  Brand placement op Instagram 
 

Vandaag de dag hebben consumenten de mogelijkheid gekregen om reclameboodschappen via 

traditionele media te skippen (D’hooge, Cauberghe & Hudders, 2014; O'Neill & Barrett, 2004). 

Hierdoor moeten marketeers steeds meer met nieuwe technieken op de proppen komen om de 

aandacht van het publiek weer naar hun merken te trekken. Brand placement via sociale media bleek 

hier een goede oplossing voor te zijn. Dit is geen nieuw fenomeen maar heeft de laatste paar 

decennia aan succes gewonnen (Balasubramanian, Karrh & Patwardhan, 2006; Karrh, McKee & 

Pardun, 2003). Deze marketingtechniek bestaat uit een combinatie van zowel reclame als publiciteit 

door het merk of het product tegen betaling in een bepaalde programmatie of mediacontext te 

plaatsen zoals televisie, videogames, maar ook kranten, magazines en muziekclips, waar men dat 

normaal gezien niet zou verwachten (Balasubramanian, 1994; Balasubramanian et al., 2006; Cowley 

& Barron, 2008; Fitch, 2009; James, Toland & Koy, 2001; Karrh, 1998; La Ferle & Edwards, 2006; 

Russell, 1998; Scheiner & Cornwell, 2005; Van Reijmersdal, 2009). Idealiter moet het leiden tot een 

positieve merkattitude en is het een manier om merkherinnering te bevorderen en merkimago te 

verbeteren (Cowley & Barron, 2008; Lehu, 2007;). Brand placement maakt het bovendien voor 

consumenten onmogelijk om te ontsnappen aan de persuasieve, commerciële inhoud, wat bij 

traditionele televisiereclame bijvoorbeeld wel het geval was (D’Hooge et al., 2014).   

 

De komst van sociale netwerksites, zoals Instagram, gaf marketeers een nieuwe mogelijkheid tot 

brand placement. Met zo’n 2,51 miljard gebruikers van sociale netwerksites, en meer dan 700 

miljoen actieve gebruikers van Instagram (Statista, 2016; Statista, 2017), waren zij namelijk een 

aantrekkelijkere ruimte om de consumenten te bereiken (Phillips, McFadden & Sullins, 2010). Sociale 

media laten immers, in tegenstelling tot klassieke media, een interactie toe tussen merk en 

consument wat ervoor kan zorgen dat consumenten het merk als een “vertrouwde vriend” beginnen 

te zien (Labrecque, 2014; Stern, Russell & Russell, 2007). Dit zou op zijn beurt leiden tot een betere 

merkattitude en kan vervolgens ook een hogere aankoopintentie genereren (Gillin, 2009; Kim & Ko, 

2012; Labrecque, 2014; Scarpi, 2010). Vooral Instagram komt naar voren als een ideaal platform voor 

brand placement. Dit omdat het een vaak gebruikt medium is door een belangrijke doelgroep van 

marketeers: de millenials tussen 18 en 24 jaar die tussen de 50 000 en 74 000 dollar per jaar 

verdienen (Newscred, 2015). Bovendien wordt ook actief gebruikt door consumenten om nieuwe 

producten en merken te ontdekken (Newscred, 2015).  
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Volgens Russell (1998) zijn er drie belangrijke dimensies bij brand placement: het visuele, het verbale 

of auditorische, en ten slotte de dimensie waarbij het product een deel van het verhaal of personage 

wordt. Ook Gupta en Lorde (1998) ondervonden dat er drie manieren zijn voor placement binnen 

een mediacontext en zijn van mening dat het gaat over een visueel aspect, een verbaal aspect of een 

combinatie van de twee. Bij brand placement op Instagram vinden we deze dimensies terug, waarbij 

het visuele vooral naar voren komt aangezien Instagram een op beelden gestoeld platform is. Bij 

deze beelden is er ook een mogelijkheid om een verbaal of auditorisch aspect toe te voegen, 

namelijk de comments of het vermelden van het merk tijdens een Instagramvideo. Ook heeft 

Instagram de dag van vandaag de mogelijkheid om verhalen te  delen via Instagramstories, of het 

posten van opeenvolgende foto’s.  

 

Bovendien zijn sociale netwerksites gebaseerd op het fenomeen van (electronic) word of mouth, 

namelijk  het gebruiken van interpersoonlijke communicatienetwerken om producten te promoten 

(Brooks, 1957; Cao, Knotts, Xu & Chau, 2009; Chang, Chen & Tan, 2012; Jin & Phua, 2014; Trusov, 

Bucklin & Pauwels, 2009). Consumenten kunnen er hun eigen mening op verkondigen, kunnen er 

merkervaringen op delen of productinformatie zoeken om hun aankoopbeslissing te 

vergemakkelijken, aangezien mensen immers een natuurlijke neiging hebben om informatie te delen 

met anderen (Acar & Polonsky, 2008; Dunne, Lawlor & Rowley, 2010; Dwyer, 2007; Jansen, Zhang, 

Sobel & Chowdury, 2009a; Jansen, Zhang, Sobel & Chowdury, 2009b; Kozinets, De Valck, Wojnicki & 

Wilner, 2010; Montecchi & Nobbs, 2017; Needham, 2008). Deze mogelijkheid om een eigen mening 

te verkondigen, gaf een individuen de kans om een eigen publiek op te bouwen (Chang et al., 2012; 

Meldrum, 2014). Mensen zouden namelijk geïnteresseerd zijn in anderen die dezelfde interesses en 

meningen delen (Hill, Provost & Volinsky, 2006).  

 

Sommige individuen hebben dankzij deze mogelijkheid een grote invloed op andere gebruikers 

kunnen ontwikkelen, waardoor adverteerders in toenemende mate gebruik maken van deze media 

en individuen om hun product of merk te promoten: ook wel influencer marketing genoemd 

(Meldrum, 2014). Word of mouth zou immers als betrouwbaarder en geloofwaardiger beschouwd 

worden dan traditionele reclameboodschappen (Brown, Broderick & Lee, 2007). Influencer 

marketing wint vandaag de dag dan ook meer en meer aan succes. Zo zouden merken gemiddeld 255 

miljoen per maand enkel aan Instagram influencer marketing spenderen en zouden 86 procent van 

de marketeer in 2016 gebruik maken van deze marketingmethode (Linqia, 2016; Wasserman, 2017). 

Het is een van de snelst groeiende online marketingkanalen die andere strategieën zoals affiliate 

marketing en betaald zoeken ver achter zich laat (Tomoson, 2016). Cijfers tonen aan dat Influencer 

marketing op sociale media en meer bepaald op Instagram een goede investering vormen voor 
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merken. Zo zou influencer marketing een 11 keer hogere ROI genereren dan een andere digitale 

campagne en zou men voor elke dollar die men spendeert, 6,50 dollar opbrengst terugkrijgen 

(Nielsen Catalina, 2015; Tomoson, 2016;). 

 

2.2. Brand prominence op Instagram 

Een belangrijk aspect bij brand placement is dit van brand prominence. Logo’s en merken kunnen op 

verschillende manieren aan de man gebracht worden via brand placement. Niet alle brand 

placements zijn immers even prominent aanwezig in de mediacontent, wat de effectiviteit van de 

placement bepaalt (Verhellen, Dens & De Pelsmacker ,2013). Prominentie heeft in dit geval te maken 

met de mate waarin een merk de centrale focus is van de aandacht van het publiek (Cowley & 

Barron, 2008; Dens et al., 2012; Gupta & Lorde, 1998). Er kan een onderscheid gemaakt worden 

tussen big brand prominence en subtle brand prominence.  

 

Subtle brand prominence zijn deze placements waarbij het merk of logo visueel of auditorisch niet 

prominent aanwezig zijn (Cowley & Barron, 2008; Dens et al., 2012; Gupta & Lorde, 1998; Homer, 

2009; Wilson & Till, 2011). Op Instagram is dit bijvoorbeeld het product die niet op de voorgrond 

staat bij de post of een merk dat niet uitdrukkelijk vermeld wordt in de caption. Big brand 

prominence zijn daarentegen deze placements waarbij de nadruk heel uitdrukkelijk op het merk of 

product ligt (Cowley & Barron, 2008; Gupta & Lorde, 1998). Eerder onderzoek omtrent brand 

placement in audiovisuele en sociale media toonde aan dat een big prominence placement een 

positiever effect heeft op merkherinnering en merkherkenning dan subtle brand prominence 

placement (Babin & Carder, 1996; Brennan, Dubas, & Babin, 1999; Cauberghe & De Pelsmacker, 

2010; Cowley & Barron, 2008; D'Astous & Chartier, 2000; Dens et al., 2012; Gupta & Lord, 1998; Law 

& Braun, 2000; Lee & Faber, 2007; Lehu & Bressoud 2008; Liu, Chu & Liao, 2015; Nelson, 2002; 

Schneider & Cornwell, 2005; van Reijmersdal, Rozendaal & Buijzen, 2012; Verhellen et al., 2013; 

Wilson & Till, 2011; Yang & Roskos-Ewoldsen, 2007). Dit zou het gevolg zijn doordat big brand 

prominence placements de toegankelijkheid van informatie rond het merk in het geheugen van de 

consument verhoogt en merken die toegankelijk zijn, zouden sneller herkend worden (Cowley & 

Barron, 2008; Dens et al., 2012). Deze betere toegankelijkheid van informatie zou, dankzij het mere 

exposure effect, er bovendien tot toe kunnen leiden dat de consument deze toegankelijkheid gaat 

verwarren met een positieve affectieve reactie en merkattitude, en denken dat een gemakkelijke 

toegankelijkheid van informatie wilt zeggen dat ze het merk effectief ook leuk vinden (Cowley & 

Barron, 2008; Ye & van Raaij, 1997). Deze positieve impact op merkattitude komt echter enkel voor 

wanneer de consument niet op de hoogte is van de persuasieve intenties van de marketeer 
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(Bhatnagar, Asksoy & Malkoc, 2004). De weinige studies omtrent brand placement prominence 

ondervonden immers dat de prominentie een negatieve impact kan hebben op de attitude ten 

opzichte van het merk, vooral bij big brand prominence en wanneer de consument zich bewust is van 

de persuasieve intenties van de placement (Cowley & Barron, 2008; Dens et al., 2012; Law & Braun, 

2000; Matthes, Schemer & Wirth, 2007; van Reijmersdal, 2009; Verhellen et al., 2013). Subtle brand 

prominence zou daarentegen een positievere impact op de attitudes van de consumenten hebben 

(Homer, 2009; Ferraro & Avery, 2000).  

 

De impact dat brand placement prominence heeft op de attitudes van de consument ten opzicht van 

het merk kan verklaard worden vanuit het Persuasion Knowledge Model, namelijk de persoonlijke 

kennis die iemand heeft over de motieven en tactieken van adverteerders (Friestad & Wright, 1994). 

Het helpt consumenten te herkennen hoe, wanneer en waarom adverteerders hen trachten te 

beïnvloeden. Het is de kennis die iemand heeft over wat reclame precies is en wat de bedoelingen 

zijn van de adverteerder (Rozendaal, Buijzen & Valkenburg, 2009). Indien consumenten kennis 

hebben van de persuasieve intenties van de marketeer en de boodschap zien als een manier om hen 

te beïnvloeden, gaan ze de boodschap op een andere manier verwerken dan wanneer ze geen kennis 

zouden hebben (Cowley & Barron 2008; Dens et al., 2012; Friestad & Wright 1994). Ze gaan zichzelf 

met andere woorden “beschermen” tegen de persuasieve intentie de marketeer, de boodschap 

kritischer verwerken, tegenargumenten ontwikkelen en een meer negatievere attitude innemen ten 

aanzien van het geplaatste merk (Buijzen, Rozendaal & Valkenburg, 2011; Friestad & Wright, 1995; 

Friestad & Wright, 1994; Moses & Baldwin, 2005; Rozendaal, et al., 2009). 

 

Door het feit dat een big brand prominence meer cognitieve verwerking vraagt van de consument, 

de persuasieve intenties meer voor de hand liggen en deze soort placements sneller als irritant 

worden gezien, is de kans groter dat de persuasion knowledge van de consument sneller geactiveerd 

wordt en er sneller negatieve attitudes en lagere aankoopintentie ten opzichte van het merk 

gegenereerd worden (Brennan & Babin, 2004; Campbell & Kirmani, 2000; Cauberghe & De 

Pelsmacker, 2010; Cowley & Barron, 2008; Dens et al., 2012; Friestad & Wright, 1994; Marchand & 

Henning-Thurau, 2015; Matthes et al., 2007; Van Reijmersdal, 2009; Verhellen et al., 2013). Subtle 

brand prominence placements worden daarentegen als minder opdringerig gepercipieerd waardoor 

ook persuasion knowledge minder snel geactiveerd word en leiden minder snel tot een negatieve 

merkattitude (Dens et al., 2012; Homer, 2009; Lehu, 2007; Scott & Craig-Lees, 2010).   
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2.3.  Types van influencers 
 

Sociale media hebben ervoor gezorgd dat iedereen de kans heeft gekregen om uit te groeien tot een 

bekend persoon. Sommige individuen zijn er dan ook in geslaagd om een groot publiek aan volgers te 

verzamelen. Bedrijven zoeken vaak deze individuen met een grootste bereik en meeste invloed. Bij 

Instagram is het echter niet enkel belangrijk om enkel een groot aantal volgers te hebben, maar ook 

om een groot aantal volgers te hebben die interacteren met de influencer (Meldum, 2014). We 

kunnen een onderscheid maken tussen 2 types van influencers. 

2.3.1. Macro-influencers en het verschil met celebrity endorsement 

 
 

Een eerste type influencers zijn de macro-influencers. Dit zijn de individuen die een gigantisch bereik 

hebben van meestal honderdduizenden of zelfs miljoenen volgers (Barker, 2016; Geppert, 2016; 

Gothbergh, 2016). Zij geven merken de mogelijkheid om een enorm publiek te bereiken en zijn de 

beste methode wanneer je veel visibiliteit en bewustzijn rond jouw merk wil creëren (Mackey, 2016). 

Vaak zijn dit dan ook echte celebrities. Toch mag deze vorm van marketing niet verward worden met 

celebrity endorsement; het fenomeen waarbij een bekend persoon in reclame verschijnt en waarbij 

deze persoon gebruikt maakt van zijn/haar bekendheid en imago om een merk, product of bedrijf te 

promoten (McCracken, 1989; Fleck, Korchia & Le Roy, 2012). Een van de meest bekende voorbeelden 

van celebrity endorsement zijn George Clooney die het gezicht is van Nespresso of Michael Jackson 

die Pepsi promootte. Hierbij komen de marketeers met het idee en de celebrity vormen op hun beurt 

louter het gezicht van het merk of product, wat bij influencers niet het geval is (Geppert, 2016).  

 

Celebrity endorsement steunt in grote mate op het proces van conditionering waarbij een 

geconditioneerde stimulus gekoppeld wordt aan een ongeconditioneerde stimulus wat tot een 

geconditioneerde respons zal leiden (D’Hooge et al., 2014; Sweldens, Van Osselaer & Janiszewski, 

2010). Hierbij wordt de celebrity die oorspronkelijk niet gelinkt was met het merk herhaaldelijk 

verbonden met het merk, waardoor gevoelens, attitudes, overtuigingen en percepties over de 

celebrity onbewust worden overgebracht naar het merk (D’Hooge et al., 2014; Sweldens et al., 2010; 

Till & Shimp, 1998; Till, Stanley & Priluck, 2008;). Endorsers zouden immers als positieve cue worden 

gepercipieerd, wat een positief effect heeft op de kwaliteit en reputatie van een merk of product 

alsook op de aankoopintentie van consumenten (Dean, 1999; Sharma, 2015). Verder spreken wij bij 

celebrity endorsement eerder over eenrichtingscommunicatie waarbij er weinig of geen interactie is 

met de consument (Geppert, 2016; Barker, 2016).  

 



 

8 
 

Influencer marketing daarentegen is, zoals eerder vermeld, eerder gebaseerd op het principe e-Word 

of Mouth (Barker, 2016; Cao et al., 2014). Zo helpen zij bij het opbouwen van een merkimago en 

verhogen de aankoopintentie van de consument (Barker, 2016; Barker, 2017; Geppert, 2016; 

Jalilvand & Samiei, 2012). Verder is er bij influencer marketing een grotere interactie met de 

consument. Consumenten hebben immers de mogelijkheid om te reageren, te liken, vragen te 

stellen, waarop de influencer ook een antwoord kan geven. Ten slotte worden influencers ook als 

contentmakers gepercipieerd ook al is dit niet per se het geval (Geppert, 2016). Zij hebben vaak de 

vrijheid om de toon, de vorm en de inhoud van de boodschap te kiezen (Geppert, 2016).  

 

2.3.2. Micro-influencers en het verschil met macro influencers 

 
Vandaag de dag zien we echter steeds meer een opkomst van micro-influencers. Hierover is tot nu 

toe nog weinig academische literatuur over te vinden maar over het algemeen worden micro-

influencers gedefinieerd als individuen die zich meestal binnen een bepaalde niche bevinden zoals 

mode, eten, fitness, en die een veel kleiner, meestal zo’n duizend- of tienduizendtal, aantal volgers 

hebben in vergelijking met de macro-influencers (Adams, 2016; Barker, 2016; Barker, 2017; Browne 

& Fiorella, 2013; Gotbergh, 2016; Howe, 2017; Insightpool, 2017; Philips, 2017; Wolfson, 2017). 

Ondanks hun kleiner aantal volgers hebben micro-influencers een aantal significante voordelen ten 

opzichte van macro-influencers.  

Micro-influencers hebben, dankzij hun kleiner aantal volgers, een veel groter engagement en meer 

interactie met hun publiek dan de macro-influencers (Barker, 2016; Barker, 2017; Gotbergh, 2016; 

Howe, 2017). Dit werd eerder al aangetoond door marketingbedrijf Makerly (2016). Uit de resultaten 

bleek dat er een omgekeerd evenredig verband bestond tussen het aantal volgers en interactie-rate. 

Zo zouden micro-influencers gemiddeld 8 procent van de tijd likes krijgen op hun posts, terwijl dit bij 

macro-influencers slechts 1,6 procent van de tijd het geval is. Hetzelfde patroon werd ook 

teruggevonden bij de comments. Micro-influencers zouden 0,5% van de tijd comments genereren, 

dit in tegenstelling tot de 0,04 procent bij macro-influencers. Door het feit dat micro-influencers zich 

veelal binnen een bepaalde niche vinden, kunnen merken er bovendien zeker van zijn dat ze de juiste 

doelgroep bereiken (Chen, 2016; Main, 2017; Mediakix, 2016). Hiernaast zouden zij dankzij hun 

kleinere volgersaantal meer met hun volgers kunnen interacteren, worden ze sneller als een “vriend” 

beschouwd, en zijn het individuen die content maken over onderwerpen waar zij geïnteresseerd in 

zijn, wat op een gunstig effect heeft op de authenticiteit en geloofwaardigheid van het bericht en 

influencer zelf (Bernazzani, 2017; Chen, 2016; Moran, 2017). Onderzoek van The Keller Fay Group en 
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Experticity (2016) toonde zo bijvoorbeeld al aan dat, in tegenstelling tot reeds bestaande 

bevindingen, 82 procent van de consumenten geneigd waren om de aanbevelingen van micro-

influencers te volgen en dat ze over het algemeen de micro-influencers als betrouwbaarder, 

geloofwaardiger, authentieker en meer als een expert beschouwden dan macro-influencers 

(Bernazzani, 2017; Chen, 2016; Moran, 2017). Bovendien zouden consumenten de kwaliteit van het 

product hoger percipiëren wanneer micro-influencers er bewustzijn proberen rond te creëren 

(Woods, 2016). De reden waarom consumenten geneigd zijn om de aanbevelingen van micro-

influencers te volgen kan verder voor een deel verklaard worden door de social theory. Deze stelt dat 

mensen geïnteresseerd zijn in anderen met dezelfde mening en een connectie te zoeken met deze 

personen (Hill, Provost & Volinsky, 2006). Deze mening en aanbevelingen van micro-influencers, die 

ze als peers beschouwen, zou bijgevolg een grote invloed hebben op de aankoopintentie van de 

consument  (Yang, Dia, Cheng & Lin, 2006). 

Verder heeft ook de soort influencer een impact op de mate waarin persuasion knowledge 

geactiveerd wordt. Aangezien Micro-influencers meer worden gezien als peers en als authentieker 

worden gepercipieerd dan macro-influencers (Bernazzani, 2017; Verhellen et al., 2013, Morin, 2016), 

geven ze de consument de perceptie dat zij hun posts en aanbevelingen zelf produceren, het gewoon 

gaat om positieve word of mouth, en niet dat er een marketeer achter zit (Verhellen et al., 2013). Dit 

is iets wat bij macro-influencers wel meer het geval is. Consumenten zijn er zich bij hen meer van 

bewust dat zij betaald worden om over een merk of product te praten, waardoor hun persuasion 

knowledge sneller geactiveerd wordt.  

Eerder onderzoek omtrent celebrity endorsement toonde al aan dat celebrities een belangrijke 

invloed kunnen hebben op de attitude, aankoopintentie en kwaliteitspercepties van consumenten 

(e.g. Fleck et al., 2012; McCracken, 1989; Rusell & Stern, 2006; Sharma, 2015). Ditzelfde effect zou 

ook bekomen kunnen worden via influencers. Aangezien micro-influencers een groter engagement 

vertonen met het publiek, zich binnen een niche vinden, 82 procent van de consumenten eerder al 

aantoonden dat ze geneigd waren om micro-influencers te volgen, kunnen we op basis van 

bovenstaande gegevens verwachten dat:  

H1a: micro-influencers  een positievere impact zouden hebben op merkattitude, 

aankoopintentie en kwaliteitspercepties dan macro-influencers.   
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Maar de mate van brand prominence zou verder een impact kunnen hebben op deze relatie tussen 

het type influencer en de attitudes, intenties en percepties van consumenten wegens het feit dat 

subtle brand placements vaak als minder irritant en opdringerig beschouwd worden. Hierdoor 

zouden we daarenboven kunnen verwachten dat: 

H1b: Bij een micro-influencer zal een subtle brand prominence placement leiden tot een 

positievere merkattitude, kwaliteitsperceptie en aankoopintentie dan een big brand 

prominence en een macro-influencer met subtle brand prominence placement.  

 

Het verschil in invloed tussen micro en macro influencers zou verder verklaard kunnen worden aan 

de hand van twee belangrijke aspecten, namelijk de mate van identificatie tussen consument en 

influencer en de mate van betrouwbaarheid en authenticiteit van het type influencer (e.g. Bandura, 

1969: Basil, 1986; Heider, 1946; Kelman, 1958; Lafferty & Goldsmith, 1999; McCracken, 1998; Morin, 

2016; Rusell, Normal & Heckler, 2004). In een eerste studie gaan we dieper in op het belang van 

identificatie en bouwen we de hypothese op dat afhankelijk van het type influencer mensen zich 

meer of minder met de influencer kunnen identificeren, wat op zijn beurt een impact heeft op de 

consumentenpercepties.  
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3. Studie 1 

3.1. Belang van identificatie 
 

Volgens verschillende academici zou de impact dat influencers op consumenten hebben, afhangen 

van de mate waarin de consument zich identificeert met de influencers  (Bandura, 1969; Basil, 1996; 

Fraser & Brown, 2002; Kelman, 1958; Russell et al., 2004). Eerder onderzoek omtrent het belang van 

identificatie bij celebrities ondervond dan ook dat de kans op een langdurige attitudeverandering, 

betere consumentenpercepties en verhoogde aankoopintentie bij de consument groter was wanneer 

ze zich goed konden identificeren met de celebrity (Basil, 1996).  

 

Kelman (1958) was een van de eersten die het belang van sociale invloeden en identificatie 

onderzocht binnen massacommunicatie. Volgens hem zijn er drie verschillende manieren waarop 

individuen met beïnvloeding omgaan: naleving, identificatie en internalisatie (Kelman, 1958). 

Naleving is hiervan de meest oppervlakkige: het doet zich voor wanneer een individu een opinie 

overneemt van een influencer in de hoop om hieruit positieve gevolgen te verkrijgen (Kelman, 1958; 

Kapitan & Silvera, 2016). Identificatie doet zich op zijn beurt voor wanneer individuen een bepaalde 

gedraging overnemen wanneer ze de wens hebben om zoals het rolmodel te worden (Kapitan & 

Silvera, 2016). De mate waarin een persoon zich identificeert met een influencer zou immers bepalen 

in welke mate die persoon geneigd is om het vooropgestelde gedrag over te nemen,  te zijn zoals de 

influencer en te hebben  wat de andere heeft (Bandura, 1969; 1977; 1986; Kapitan & Silvera, 2016). 

Internalisatie gaat nog een stap verder dan identificatie en heeft te maken met de inhoud van de 

boodschap en het feit dat wanneer consumenten voldoende overtuigd zijn van de inhoud van de 

boodschap, ze de boodschap als hun eigen geloof en overtuiging gaan zien (Basil, 1996; Kapitan & 

Silvera, 2016; Kelman, 1958). 

 

De waarschijnlijkheid dat individuen het modelgedrag overnemen zou ook volgens de Sociale 

Leertheorie van Bandura (1969; 1977; 1986) groter zijn wanneer men zich meer identificeert met de 

persoon die het modelgedrag stelt. Deze mate van identificatie zou bovendien volgens hem afhangen 

van de mate waarin de observeerder, het individu, gelooft dat het model gelijkaardig is met zichzelf 

op vlak van geslacht, aantrekkelijkheid, leeftijd, en hoe de observeerder zichzelf percipieert of zou 

willen gepercipieerd worden. Deze gedachtegang kan doorgetrokken worden tot sociale media zoals 

Instagram en influencer marketing. Wanneer individuen zich immers sterk zouden identificeren met 

de influencer zou de kans groot zijn dat ze dit gedrag, overgaan tot het aankopen van het product, 

zouden overnemen (Fraser & Brown, 2002; Basil, 1996).  
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In de media worden individuen constant geconfronteerd met anderen die ze enkel kennen via de 

media. Door louter herhaaldelijke blootstelling aan deze personen zouden individuen positieve 

gevoelens ten opzichtige van deze personen ontwikkelen, zouden zij mettertijd het gevoel 

ontwikkelen dat ze die persoon effectief kennen, en zou er een gevoel van identificatie worden 

gecreëerd (Basil, 1996; de Backer, Nelissen, Vyncke, Braeckman, & McAndrew, 2007; Rubin & 

McHugh, 1987; Zajonc 1968). Dit fenomeen wordt een parasociale relatie genoemd (Horton & Wohl, 

1956; Rubin & McHugh, 1987; Tsiotsou, 2015). Identificatie zou het automatische gevolg zijn van 

deze communicatie (Rubin & Perse, 1987a; Rubin & Perse, 1987b). Instagram vergemakkelijkt de 

mogelijkheid tot identificatie. Het is een platform voor iedereen, waarbij ook niet-celebrities een 

eigen publiek van volgers kunnen opbouwen. Individuen kunnen deze personen die ze aantrekkelijk 

vinden qua uiterlijk, levensstijl, interesses,… volgen, kunnen nagaan wat er zich in hun leven afspeelt, 

waardoor er een sterke parasociale relatie ontwikkeld kan worden (Ward, 2016; de Backer et al., 

2007; Massey, 2015). Hierdoor zouden ze zich dan ook sneller met deze personen identificeren 

(Berger & Ward, 2010; Berger & Heath, 2008). Deze micro-influencers zijn bovendien meestal peers 

die een grote mate van similariteit hebben met de consument op vlak van geslacht, leeftijd, 

interesses. Dit gevoel van overeenstemming en similariteit zou bijdragen tot een gemakkelijker 

identificatieproces (Bandura, 1969, 1977, 1986; Bernazzani, 2017; Chen, 2016). Dit zou vooral het 

geval zijn voor adolescenten, zij zouden zich volgens de bevindingen van Adams-Price en Greene 

(1990) sneller met celebrities, influencers en peers identificeren.  

 

3.2. Balance Theory 
 

Deze identificatie en de positieve gevoelens ten opzichte van de influencer, die een gevolg zijn van 

deze identificatie, zouden vervolgens overgebracht kunnen worden op het product of merk (Russell 

& Stern, 2006). Deze gedachtegang ligt aan de basis van de Balance Theory (Heider, 1946). Individuen 

zouden een aangeboren neiging hebben om balans te zoeken in hun relaties en attitudes (Basil & 

Herr, 2006; Cartwright & Harary, 1956; Heider, 1946). Het uitgangspunt van deze theorie is dat 

wanneer een individu een ander persoon en een object als gelinkt percipieert, hij zijn attitudes ten 

opzichte van zichzelf, deze andere persoon en het object in evenwicht tracht te houden (Dalakas & 

Levin, 2005; Lin, 2008; Russell & Stern, 2006). De driehoek is in balans wanneer alle drie de attitudes 

positief zijn ofwel er 2 negatief zijn en een positief (Heider, 1946). Indien er geen evenwicht is in de 

triade gaan krachten beginnen te werken om dit toch te bereiken door bijvoorbeeld de attitudes bij 

te stellen of de relatie tussen de drie elementen te ontkennen (Cartwright & Harary, 1956; Heider, 

1946).   



 

13 
 

 

Russell en Stern (2006) breidden deze Balance Theory uit tot product placement waarbij persoon 1 

opnieuw de consument is maar persoon 2 het televisiepersonage en persoon 3 het object dat met dit 

personage geassocieerd wordt. Hun onderzoek toonde aan dat de Balance Theory ook van 

toepassing is in een mediacontext waarbij de sterkte van de parasociale relatie van belang is (Russell 

& Stern, 2006). Consumenten zouden immers hun attitudes ten aanzien van producten die gelinkt 

zijn aan een programmapersonage in evenwicht brengen met de attitude die het personage heeft 

ten opzichte van het product, wat afhankelijk is van de sterkte van de parasociale relatie tussen 

consument en personage (Russell & Stern, 2006). Een sterke parasociale relatie zou bijdragen tot een 

attitudeverandering bij de consument: de attitude van het personage ten opzichte van het merk kan 

worden overgedragen op de consument en op zijn beurt de attitude van de consument ten opzichte 

van het merk veranderen (Russell & Stern, 2006).  

 

Dit model is dus ook van belang in de context van influencer marketing waarbij persoon 1 de 

consument is, persoon 2 de influencer, en het object het geadverteerde product of merk is (Russell & 

Stern, 2006). De triade zou dan in evenwicht zijn wanneer de consument positief staat ten opzichte 

van de influencer en het geadverteerde product en wanneer de influencer een positieve attitude 

heeft ten aanzien van het geadverteerde product, alsook wanneer de consument negatief staat ten 

opzichte van de influencer en het product (Cartwright & Harary, 1956; Heider, 1946; Lin, 2008; 

Russell & Stern, 2006).  

 

Aangezien micro-influencers een grote mate van similariteit kunnen vertonen met consumenten, 

vergroot dit met andere woorden de mogelijkheid dat de consument zich met de micro-influencer 

gaat identificeren en versterkt dit de parasociale relatie tussen de twee. Deze mate van identificatie 

heeft op zijn beurt als gevolg dat de consument een positieve attitude heeft ten opzichte van de 

influencer. Waardoor we met andere woorden zouden kunnen verwachten dat:  

H2: De consument kan zich beter identificeren met micro-influencers dan met macro-influencers 

ongeacht de brand prominence 
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 Door het feit dat individuen een aangeboren neiging hebben om hun attitudes in evenwicht te 

houden (Heider, 1946), zouden zij dan ook een positieve houding aannemen ten opzichte van het 

geadverteerde merk. Op basis van dit alles zouden we dan ook kunnen stellen dat het effect dat het 

type influencer heeft op de aankoopintenties, merkattitudes en kwaliteitspercepties gemedieerd 

wordt door de mate van identificatie:  

H3: Een hogere mate van identificatie zal leiden tot een verhoogde aankoopintentie, positievere 
merkattitudes en betere kwaliteitspercepties  
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 Schema 1: schematische voorstelling studie 1 
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3.3. Methode 

3.3.1. Design 

 

Deze studie wou de impact van brand placement door micro-influencers ten opzichte van macro-

influencers op Instagram nagaan op de kwaliteitspercepties, aankoopintentie en merkattitude en 

ging het effect na van de mate van identificatie. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een 2 (micro vs 

macro influencer) x 2 (big brand prominence vs subtle brand prominence) between subjects design. 

Het experiment werd online, via Qualtrics uitgevoerd. Voor de onafhankelijke variabelen werden 

instagramposts  opgenomen van enerzijds een micro-influencer (een met een big brand prominence 

en een met een subtle brand prominence) en anderzijds van een macro-influencer (een met een big 

brand prominence en een met een subtle brand prominence). De participanten werden ad random 

aan een van de vier condities toegewezen. De afhankelijke variabelen waren merkattitude, 

aankoopintentie en kwaliteitsperceptie. Identificatie fungeerde hier als mediator.  

3.3.2 Participanten 

 
In totaal werden 181 participanten ondervraagd. 15 participanten werden verwijderd wegens het 

niet volledig of correct invullen van de vragenlijst, daarnaast werden er nog eens 3 verwijderd 

wegens het feit dat ze een man waren. Uiteindelijk namen 163 participanten deel aan het 

experiment, verspreid over de vier condities: de conditie met een micro influencer en big brand 

prominence (N = 41), de conditie met een micro influencer en subtle brand prominence (N = 39), de 

conditie met een macro influencer en big brand prominence (N = 43), en ten slotte de conditie met 

een macro influencer en subtle brand prominence (N = 40). Op voorhand werd er een 

leeftijdscategorie afgebakend van 18-25 jaar oud aangezien dit de doelgroep is die vooral Instagram 

gebruikt, in grote mate besef hebben van de marketingtechieken en zij zich vooral zouden 

identificeren met influencers (Adams-Price & Greene, 1990).  

 

De participanten waren jonge vrouwen tussen de 18 en 25 jaar oud wegens het gebruik van een 

producttype die vooral door deze leeftijdsgroep gebruikt wordt. De leeftijd in het experiment 

varieerde van 18 tot 25 jaar (M = 21.83, SD = 1.97). De participanten werden vrijwillig via sociale 

media gevraagd om deel te nemen en waren allen onwetend over het werkelijk doel van de studie. 

Als positieve incentive werd er een waardebon ter waarde van 30 euro verloot voor bij een winkel 

naar keuze.   
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3.3.3 Materiaal en bevraging 

 

3.3.3.1  Stimulimateriaal 

 

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van fictieve Instagram posts, die van elkaar verschilden op 

grond van type influencer en mate van brand prominence. Het type influencer werd gemanipuleerd 

door het aantal likes te laten verschillen naargelang het ging om een micro of macro influencer. 

Brand prominence werd gemanipuleerd door het merk “NAE” bij de big brand prominence condities 

expliciet te vertonen op de bikini en te vermelden in de caption. Bij de subtle brand prominence 

daarentegen werd het merk enkel vermeld als hashtag in de caption. Om vertekening en een 

mogelijke beïnvloeding van het attitude ten opzichte van het merk te voorkomen, werd gebruik 

gemaakt van de fictieve merknaam “NAE”. Er werd gebruik gemaakt van een bikini als product omdat 

uit de pretest wees dat de participanten gemiddeld  betrokken waren bij het producttype (M = 5.37, 

SD = .68).  

 

3.3.3.2. Bevraging 

 

Merkattitude 

Om de attitude ten aanzien het merk te meten, werd er gebruik gemaakt van een verkort semantisch 

differentiaal van de “attitude towards the product/brand scale” van Shamdasani, Stanaland en Tan 

(2001; α = .95), bestaande uit 7-punten met items zoals ‘”dit merk/product is aantrekkelijk – dit 

merk/product is niet aantrekkelijk”. 

 

Aankoopintentie 

Om de aankoopintentie te meten, werd gebruik gemaakt van de schaal van Spears en Singh (2004; α 

= .92). Deze bestaat uit een 7-punten semantisch differentiaal met 5 stellingen, namelijk 

“nooit/zeker”; “zeker niet van plan/zeker van plan”; “zeer lage aankoopintentie/zeer hoge 

aankoopintentie”; “waarschijnlijk niet kopen; waarschijnlijk wel kopen”. 

 

Kwaliteitsperceptie 

Om de  kwaliteitsperceptie van het product te meten, werd vervolgens gebruik gemaakt van een 

verkorte schaal van Grewal, Monroe en Krishnan (1998; α = .91), bestaande uit een 4-tal stellingen, 

gemeten via een 7-punten Likert-schaal (gaande van 1 “helemaal niet akkoord” tot 7 “helemaal 

akkoord” met stellingen zoals: “deze bikini lijkt van goede kwaliteit te zijn”, “deze bikini lijkt van 

duurzame kwaliteit te zijn”, “deze bikini lijkt betrouwbaar te zijn”, “deze bikini lijkt van goed 

vakmanschap te zijn”.  
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Identificatie 

Identificatie werd gemeten aan de hand van de schaal van Van Looy, Courtois, De Vocht en De Marez 

(1991; α=.88) gebruikt, bestaande uit een 9-tal stellingen die gemeten werden op een 7-punten 

Likert schaal (gaande van 1 “helemaal niet akkoord”, tot 7 “helemaal akkoord”).   

 

Persuasion Knowledge 

Vervolgens werd nog de Persuasion Knowledge gemeten om bijkomende effecten te meten. 

Hiervoor werd de schaal van Vanwesenbeeck et al. (2015; α = .91) gebruikt die ontwikkeld werd in de 

context van advergames. De schaal bestaat uit 8 items, die geëvalueerd werden op een 7- punten 

Likertschaal gaande van “helemaal niet akkoord” tot “helemaal akkoord”. Deze schaal werd voor dit 

onderzoek aangepast naar de context van het platform Instagram.  

3.3.3.4. Pretest 

 

Voorafgaand aan het onderzoek werd een pretest uitgevoerd bij een 20-tal participanten uit dezelfde 

leeftijdscategorie als het eigenlijke onderzoek. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een within-

subjects design. Het doel van deze pretest was om een micro en macro influencer te kunnen 

selecteren en te kijken of de manipulaties van de foto’s gelukt waren. De pretest bestond uit 10 

verschillende influencers waarbij het aantal likes verschilde afhankelijk van welk type influencer het 

was. Eerst en vooral werd een definitie gegeven van micro- en macro-influencers, waarna er bij elke 

influencer werd nagegaan of ze deze als micro of macro percipieerden. Dit werd gemeten aan de 

hand van een 7-punten Likert-schaal gaande van “zeker een micro” tot “zeker een macro”. 

Vervolgens werd gemeten hoe goed men deze de persoon kende aan de hand van een 7-punten 

semantisch differentiaal gaande van “helemaal niet goed” tot “heel goed”. Daarnaast werd de 

aantrekkelijkheid van de influencer gemeten om vertekening in het eigenlijke experiment te 

vermijden. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de “attractiveness” items uit de source-credibility 

schaal van Ohanian (1990, α = .90).  Tot slot werd nog de match tussen de influencer en het product 

en merk gemeten via een 7-punten semantisch differentiaal.  

 

Ook de merkprominentie moest gemeten worden. Hiervoor kregen de participanten opnieuw een 

definitie te zien van respectievelijk big brand prominence en subtle brand prominence . Dit werd 

gemeten via een 7-punten semantisch differentiaal gaande van “subtle brand prominence” tot “big 

brand prominence”. Ten slotte werd nog de merkattitude en productbetrokkenheid gemeten. 

Merkattitude werd ook hier gemeten via dezelfde schaal en items van de “attitude towards the 
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product/brand scale” van Shamdasani, Stanaland en Tan (2001; α = .95). Voor de 

productbetrokkenheid werd gebruik gemaakt van de schaal van Cho, Lee en Tharp (2001; α = .90) 

met stellingen zoals: ik ben over het algemeen geinteresseerd in dit product, dit product is belangrijk 

voor mij, ik ben betrokken bij het gebruik van dit product, dit product is relevant in mijn leven, ik ga 

dit product kopen in de komende 6 maanden. Dit werd bevraagd via een 5-punten Likert-schaal 

gaande van helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord.  

 

Uit de resultaten van de pretest bleek dat alle influencers een positieve match vormden met het 

product en merk. Wat de bekendheid betreft, bleek dat enkel Alexis Ren gemiddeld bekend was bij 

het publiek (M = 3.70, SD = 2.74). Zij werd bijgevolg verwijderd aangezien we geen effect van 

bekendheid wensten te hebben. Verder konden we via de resultaten van de gepaarde t-test twee 

influencers selecteren die vrijwel een gelijke score behaalden op vlak van aantrekkelijkheid, namelijk 

Pia Muelhenbeck (M = 6.20, SD = .93) en Bella Lucia (M = 6.09, SD = .88). Zij werden ook 

respectievelijk als macro en micro influencers gepercipieerd (M = 6.25, SD = 1.02; M = 2.85, SD = 

1.63). Om de brand prominence na te gaan, werd opnieuw een gepaarde t-test uitgevoerd. Hieruit 

bleek dat een Instagram post met het logo expliciet aanwezig op het product, alsook in de caption en 

hashtag gepercipieerd werd als zijnde big brand prominence (M = 6.63, SD = 0.68). Instagram posts 

met enkel een hashtag werden gemiddeld gepercipieerd als subtle brand prominence (M = 2.58, SD = 

1.83). Tot slot toonden de resultaten van de pretest aan dat de participanten een gemiddeld een 

positieve merkattitude hadden (M = 6.30, SD = 0.76) en gemiddeld betrokken zijn bij het product (M 

= 5.37, SD = 0.68).  

 

3.4. Resultaten 
 

Alle resultaten werden verwerkt met behulp van het statistische programma IBM SPSS 23. 

Vertrekkende van de Central Limit Theorem en de richtlijnen omtrent normaliteit van Field en Hole 

(2003), beschouwden we de data in beide studies vanaf 30 observaties als normaal, ondanks 

eventuele afwijkingen. Hypothesen 1a, 1b en 2 nagegaan respectievelijk aan de hand van two-way 

ANOVA’s en een independent t-test. Zo konden we immers ook nagaan of er aan de voorwaarden tot 

mediatie voldaan waren (H3). 

 

Allereerst werd er nagegaan wat de invloed was van het type influencer en de mate van brand 

prominence op de drie afhankelijke variabelen (kwaliteitsperceptie, aankoopintentie en 

merkattitude) via two-way ANOVA’s (type influencer * brand prominence). De resultaten uit de 

eerste two-way ANOVA toonden aan dat er geen significant hoofdeffect was van het type influencer 
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(micro vs. macro) op merkattitude (F(1, 159) = 0.15, p = .902, ηp2 = 0.00). Respondenten in de 

conditie met een Instagram post van een micro influencer (M = 4.80, SD = 1.18) verschilden niet 

significant van respondenten in de conditie met een Instagram post van een macro influencer op vlak 

van merkattitude (M = 4.28, SD = 1.46). Ook was er geen significant hoofdeffect van het type 

influencer op de afhankelijke variabele aankoopintentie (F(1,159) = 2.73, p = .101, ηp2 = .017). 

Respondenten in de conditie met een Instagram post van een micro influencer (M = 3.09, SD = 1.31) 

verschilden dus ook niet significant  van respondenten in de conditie met een Instagram post van een 

macro-influencer (M = 3.42, SD = 1.21) op vlak van aankoopintentie. De test toonde echter wel aan 

dat er wel een significant hoofdeffect was op kwaliteitsperceptie (F(1,159) = 4.67, p = .032, ηp2 = 

.028). Respondenten in de conditie met een Instagram post van een micro-influencer hadden een 

significant lagere kwaliteitsperceptie (M = 3.99, SD = 0.96) dan respondenten in de conditie met een 

Instagram post van een macro-influencer (M = 4.28, SD = 0.75). De effect size toont echter aan dat 

dit een klein, verwaarloosbaar effect is. 

 

De testen toonden bovendien aan dat er ook geen significant hoofdeffect was van de mate van brand 

prominence op merkattitude (F(1, 159) = 2.05, p = .154, ηp2 = .013). Respondenten in een conditie 

met big brand prominence (M = 4.67, SD = 1.45) verschilden dus niet significant van respondenten in 

de conditie met subtle brand prominence (M = 4.97, SD = 1.17). Hiernaast was er ook geen significant 

hoofdeffect van de mate van brand prominence op aankoopintentie (F(1, 159) = 0.75, p = .387, ηp2 = 

.005) en kwaliteitsperceptie (F (1, 159) = 1.76, p = .187, ηp2 = .011). Respondenten in de conditie met 

big brand prominence verschilden dus ook niet significant van respondenten in de subtle brand 

prominence conditie op vlak van aankoopintentie (M = 3.17, SD  = 1.34; M = 3.35, SD = 1.21) en 

kwaliteitsperceptie (M = 4.05, SD = 1.00; M = 4.23, SD = 0.69).  

 

Verder bleek er geen significant interactie-effect te zijn tussen het type influencer en de mate van 

brand prominence op de drie afhankelijke variabelen merkattitude (F(1, 159) = 0.338, p = .562, ηp2 = 

.002), aankoopintentie (F(1, 159) = 1.11, p = .736, ηp2 = .001), en de kwaliteitspercepties van de 

respondenten (F(1, 159) = 0.52, p = .820, ηp2 = 0.00). Respondenten in de conditie met een micro-

influencer vertoonden een gelijke merkattitude, ongeacht of ze een post zagen met subtle brand 

prominence (M = 3.14, SD = 1.24) of met big brand prominence (M = 3.04, SD = 1.40). Ook 

respondenten in de conditie met een macro-influencer hadden een gelijke merkattitude, ongeacht ze 

al dan niet een Instagram post zagen met subtle brand prominence (M = 3.54, SD = 1.54) of een met 

big brand prominence (M = 3.30, SD = 1.28). Verder vertoonden de respondenten in de conditie met 

een micro-influencer gelijke aankoopintentie ongeacht ze een post zagen met subtle brand 

prominence (M = 3.14, SD = 1.24) of big brand prominence (M = 3.04, SD = 1.40).  
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Ook respondenten in de conditie met een macro-influencer vertoonden een gelijke aankoopintentie, 

ongeacht of ze een post zagen met subtle brand prominence (M = 3.54, SD = 1.15) of big brand 

prominence (M = 3.30, SD = 1.28). Ten slotte vertoonden de respondenten in de conditie met een 

macro-influencer betere kwaliteitspercepties dan respondenten in de conditie met een micro-

influencer, maar dit was ongeacht of ze een post zagen met subtle brand prominence (M = 4.36, SD = 

0.68) of met big brand prominence (M = 4.21, SD = .81). Opnieuw vertoonden ook de respondenten 

in de conditie met een micro-influencer geen verschil in kwaliteitspercepties of ze nu een post zagen 

met subtle brand prominence (M = 4.10, SD = .70) of big brand prominence (M = 3.90, SD = 1.15). Op 

basis van deze resultaten kunnen we hypothesen 1a en 1b met andere woorden niet aanvaarden.  

 

Vervolgens werd er een independent t-test uitgevoerd om na te gaan wat de invloed is van het type 

influencer op de mate van identificatie (H2). Hieruit bleek dat er geen significante invloed is van het 

type influencer op de mate van identificatie (t(161) = -0.424, p = .672, r = 0.021). Respondenten in de 

conditie met een micro-influencer (M = 2.82, SD = 1.03) konden zich niet significant beter 

identificeren met de influencer dan respondenten in de conditie met een macro-influencer (M = 

2.88, SD = 1.04), wat betekent dat we ook hypothese 2 niet kunnen aanvaarden.   

  

Aangezien er geen significant effect was van het type influencer op identificatie maar wel van het 

type influencer op de afhankelijke variabele kwaliteitsperceptie, werd er via two-way ANOVA’s nog 

eens gecontroleerd of aan de voorwaarden tot een mediatie voldaan waren. Uit de resultaten bleek 

dat er geen interactie-effect was tussen het type influencer en de mate van identificatie op de 

afhankelijke variabelen kwaliteitsperceptie (F(1, 159) = 0.59, p = .445, ηp2 = .004), merkattitude (F(1, 

159) = 0.99, p = .321,  ηp2 = .006), en aankoopintentie (F(1, 159) = 079, p = .375, ηp2 = .005). Hierdoor  

is een mediatie-effect met andere woorden niet mogelijk waardoor we dan ook niet overgaan tot het 

testen van het mediatie-effect in deze studie. De respondenten in de conditie met een micro-

influencer vertoonden met andere woorden geen significant verschillende aankoopintentie 

afhankelijk of ze zich in lage (M = 3.53, SD = 1.25) of hoge (M = 3.75, SD = 1.08) mate met de 

influencer konden identificeren. Ook in de conditie met een macro-influencer vertoonden de 

respondenten geen significant verschillende aankoopintentie ongeacht ze zich nu in lage (M = 2.99, 

SD = 1.03) of hoge (M = 3.88, SD = 1.24) mate met de influencer identificeerden. Ditzelfde was ook 

het geval voor de merkattitude: respondenten in de conditie met een micro-influencer vertoonden 

een gelijke merkattitude ongeacht ze zich in lage (M = 4.47,  SD = 1.16) of hoge (M = 5.19, SD = 1.09) 

mate met de influencers identificeerden. Respondenten in de conditie met een macro-influencer 

vertoonden daarnaast ook een gelijke merkattitude ongeacht ze zich in lage (M = 4.67, SD = 1.44) of 

hoge (M = 4.98, SD = 1.49) mate identificeerden met de influencer. Ten slotte vertoonden 
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respondenten in de conditie met een micro-influencer ook een gelijke kwaliteitsperceptie ongeacht 

ze zich in lage (M = 3.76, SD = 0.96) of hoge (M = 4.26, SD = .89) mate met de influencer 

identificeerden. Ook was dit hier opnieuw het geval voor de respondenten in de macro-influencer. Zij 

vertoonden een gelijke kwaliteitsperceptie ongeacht ze zich in lage (M = 4.13, SD = .67) of hoge (M = 

4.44, SD = .80) mate met de influencer identificeerden. Hierdoor kunnen we ook hypothese 3 niet 

aanvaarden.  

 

De two-way ANOVA toonde echter wel een significant hoofdeffect aan van de mate van identificatie 

op de afhankelijke variabele kwaliteitsperceptie (F(1, 159 = 9;591, p = .002, ηp2 = .057). 

Respondenten die een hoge mate van identificatie vertoonden (M = 4.35, SD = 0.85), hadden een 

significant betere kwaliteitsperceptie van het product dan respondenten die een lage mate van 

identificatie vertoonden (M = 3.94, SD = 0.85). De effect size toonde echter aan dat dit effect 

gemiddeld is van grootte. Verder bleek er ook significant hoofdeffect te zijn van de mate van 

identificatie op de afhankelijke variabele aankoopintentie (F(1, 159) = 33.29, p < .001, ηp2 = .173). 

Respondenten die een hogere mate  van identificatie vertoonden (M = 3.82, SD = 1.16), hadden een 

significant hogere aankoopintentie dan respondenten die een lagere mate van identificatie 

vertoonden (M = 2.76, SD = 1.16). De effect size toonde bovendien aan dat dit een groot, 

substantieel effect is. Tot slot bleek dat er ook een significant effect was van deze onafhankelijke 

variabele op merkattitude (F(1, 159) = 6.25, p = 0.013, ηp2 = 0.038). Respondenten die een hogere 

mate van identificatie vertoonden (M = 5.08, SD = 1.31), vertoonden met andere woorden ook een 

betere attitude ten opzichte van het merk dan respondenten met een lagere mate van identificatie 

(M = 4.56, SD = 1.30). De effect size wijst echter op een gemiddeld effect. 

 

Tot slot werd ter controle gekeken in welke mate de respondenten zich bewust waren van de 

persuasieve intenties van de Instagram post en influencer. Uit de resultaten bleek dat de 

respondenten gemiddeld op de hoogte waren van de persuasieve intenties van de Instagram post en 

influencer. Hierbij zagen we geen significant verschil afhankelijk van de mate van brand prominence 

(t(161) = 0.916, p = .361, r =   0.072). Meer bepaald vertoonden de respondenten in de conditie met 

subtle brand prominence zelfs een hogere mate van persuasion knowledge (M = 5.25, SD = .94) dan 

respondenten in de conditie met big brand prominence (M = 4.05, SD = .11.58), ook al was dit 

verschil niet significant. Ten slotte zagen we ook geen significant verschil in persuasion knowledge 

afhankelijk van het type influencer (t(161) = 0.979, p = .329, r = 0.08). Respondenten in de conditie 

met een micro-influencer vertoonden zelfs een hogere mate van persuasion knowledge (M = 5.28, SD 

= 1.61) dan respondenten in de conditie met een macro-influencer (M = 3.40, SD = 11.64). Dit verschil 

was echter ook niet significant.   
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3.5. Discussie studie 1 
 

De resultaten uit studie 1 tonen aan dat het type influencer geen significante invloed uitoefent op 

merkattitudes en aankoopintenties van consumenten waarbij er ook geen invloed is van de mate van 

brand prominence (H1a en H1b). Er bleek wel een significante samenhang te zijn tussen het type 

influencer en de kwaliteitspercepties. In tegenstelling tot onze verwachtingen bleken vrouwen uit de 

macro-influencer conditie een iets hogere kwaliteitsperceptie te vertonen dan respondenten uit de 

micro-influencer conditie. Dit effect was echter klein en verwaarloosbaar. Een mogelijke verklaring 

hiervoor zou kunnen zijn dat macro-influencers een hogere gepercipieerde populariteit hebben, wat 

zou kunnen leiden tot het feit dat consumenten een hogere mate van opinieleiderschap aan deze 

macro-influencers toewijzen (De Veirman, Hudders & Cauberghe, 2016). Een hoge mate van 

gepercipieerde populariteit en opinieleiderschap zou bijgevolg een grotere impact hebben op de 

aankoopintenties en attitudes van de consument (Jin & Phua, 2014; Weeks, Ardévol-Abreu & de 

Zúñiga, 2015), populaire mensen zouden volgens eerdere bevindingen immers het normgedrag 

belichamen en huidige trends bepalen (Johnson, Valente & Unger, 2005; Kelly, Lawrence, Diaz, 

Stevenson, Hauth, Brasfield, Kalichman, Smith & Andrew, 1991).  

 

Hiernaast zou dit ook verklaard kunnen worden vanuit het feit dat consumenten vaak geen volledige 

informatie hebben over producten waardoor ze vaak terugvallen op zogenaamde heuristieken of 

naïeve theorieën (Bettman, Johnson & Payne, 1991; Deval, Mantel, Kardes & Posavac, 2013; 

Furnham, 1988). Macro-influencers worden vaak gezien als personen die behoren tot een hogere 

sociale klasse (Woods, 2016) en doordat consumenten vaak terugvallen op heuristieken en naïeve 

theorieën zouden zij eventueel zo uit de Instagram posts van de macro-influencer kunnen afleiden 

dat als zij het gebruiken, het wel van goede kwaliteit moet zijn (Bettman, Johnson & Payne, 1991; 

Deval et al., 2013; Furnham, 1988).   

 
Verder zou het feit dat de mate van brand prominence geen impact had op de afhankelijke 

variabelen verklaard kunnen worden vanuit het Persuasion Knowledge Model (Friestad & Wright, 

1994). Onze controlevariabele toonde aan dat de respondenten zowel bij beide influencers als bij 

zowel subtle en big brand prominence, gemiddeld op de hoogte waren van de persuasieve intenties. 

Dit was zelfs gemiddeld hoger voor respondenten in de conditie met subtle brand prominence en 

micro-influencers. Hierdoor zou het positieve effect dat subtle brand placements en micro-

influencers zouden hebben op merkattitude, aankoopintentie en kwaliteitsperceptie niet meer van 

toepassing kunnen zijn (van Reijmersdal, 2009; Buijzen, Rozendaal & Valkenburg, 2011).   
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Ook het type influencer had geen significante invloed op de mate van identificatie. Dit wilt met 

andere woorden zeggen dat respondenten zich niet significant beter met micro-influencers konden 

identificeren dan met macro-influencers (H2). Dit spreekt onze verwachtingen en bestaande 

bevindingen tegen (Bernazzani, 2017; Chen, 2016), maar zou eventueel verklaard kunnen worden 

doordat beide influencers gelijkaardige kenmerken vertoonden waardoor respondenten zich in 

gelijke mate gemiddeld even goed of even slecht met beide influencers konden identificeren. Bij 

beide types influencers zagen we dat de gemiddelde score voor identificatie onder het gemiddelde 

lag.  

 

 Wel zagen we een significante invloed van de mate  van identificatie op merkattitudes, 

kwaliteitspercepties. Dit ligt in lijn met eerdere bevindingen en theorieën die stellen dat identificatie 

een invloed op de waarschijnlijkheid dat de consument het modelgedrag van de influencer zou 

overnemen (Bandura, 1986; Rusell & Stern, 2006; Horton & Wohl, 1956; Tsiotsou, 2015; Weeks et al., 

2015; Fraser & Brown, 2002). 
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4. Studie 2 

4.1. Belang van betrouwbaarheid  
 

Niet enkel de mate van identificatie met de influencer speelt een rol bij het effect dat influencers 

kunnen hebben op merkattitude, aankoopintentie en kwaliteitspercepties bij de consument. Ook de 

mate van betrouwbaarheid en authenticiteit van de influencer spelen hierbij een belangrijke rol 

(Bernazzani, 2017; Goldsmith, Lafferty & Newell, 2000; Morin, 2016; Verhellen et al., 2013; 

Weinswig, 2016). Eerder onderzoek omtrent betrouwbaarheid en authenticiteit bij celebrities toonde 

immers al aan dat de mate waarin celebrities een positieve impact hadden op aankoopintentie, 

merkattitudes en kwaliteitsperceptie, in grote mate gemedieerd zou worden door de gepercipieerde 

betrouwbaarheid en authenticiteit van de endorser (Goldsmith et al., 2000; La Ferle & Choi, 2005). 

Een hoge betrouwbare bron zou immers effectiever zijn dan een minder betrouwbare bron in het 

positief beïnvloeden van attitudes, intenties en percepties omtrent het merk en product (Goldsmith 

et al., 2000; La Ferle & Choi, 2005; Lafferty & Goldsmith 1999; Ohanian, 1991; Sternthal, Philips & 

Dholakia, 1978). Het zou de kans op cognitieve dissonantie na aankoop bovendien ook verkleinen 

door hen te verzekeren dat ze de juiste keuze hebben gemaakt (Ilicic & Webster, 2015).  

 

Een van de meest vooraanstaande modellen met betrekking tot betrouwbaarheid is het Source 

Credibilty Model (Ohanian, 1990). Dit model stelt dat de effectiviteit van een influencer bepaald 

wordt door de gepercipieerde expertise, betrouwbaarheid en aantrekkelijkheid van deze persoon 

(Bergin, 1962; Dholakia & Stemthai 1977; Hovland & Weiss 1951; Lord & Putrevu, 2009; Ohanian 

1991; Pornpitakpan, 2004; Solomon 1996; Spry, Pappu & Cornwell, 2011). Expertise heeft te maken 

met de mate waarin de influencer kennis of ervaring heeft met betrekking tot het gerelateerde 

onderwerp (Erdogan, 1999; Hovland, Jannis & Kelley, 1953; McCracken, 1989; Pornpitakpan, 2004). 

Meer bepaald heeft het te maken met de gepercipieerde expertise van de influencer in de ogen van 

de consument (Hovland et al., 1953; Ohanian, 1991). Betrouwbaarheid heeft dan weer te maken met 

de mate waarin de influencer als een eerlijk, geloofwaardige bron van informatie wordt gezien 

(Erdogan, 1999; Hovland & Weiss, 1951; Hovland et al., 1953; McCracken, 2009). Betrouwbaarheid is 

een heel belangrijk aspect. Indien de influencer als een onbetrouwbare bon wordt gezien, dan wordt 

de boodschap die ze overbrengen ook betwist door de consumenten. Dit ongeacht hun andere 

kwaliteiten (Smith, 1973, geciteerd in: Erdogan, 1999; Erdogan, 1999). Een influencer dat meer 

gepercipieerde expertise en betrouwbaarheid heeft zou persuasiever zijn en een positievere impact 

hebben op de aankoopintentie en merkattitude van consumenten (Aaker & Myers, 1987; Erdogan, 

1999; Ohanian, 1991). Aantrekkelijkheid wordt ten slotte gerelateerd aan hoe geliefd of aantrekkelijk 

de bron is voor het publiek (Ohanian, 1991). Aantrekkelijkheid gaat verder dan enkel fysieke 
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kenmerken en refereert naar elementen zoals imago, klasse, schoonheid, elegantie en prestige 

(Ohanian, 1990). 

 

Ook op vlak van gepercipieerde betrouwbaarheid zou er een verschil zijn tussen micro- en macro-

influencers. Dankzij het feit dat micro-influencers consistente content creëren, een hogere mate van 

engagement met hun publiek vertonen en een lange termijn relatie met hun volgers kunnen 

opbouwen, zouden consumenten volgens nieuwe bevindingen meer vertrouwen vertonen in de 

aanbevelingen van micro-influencers (Woods, 2016). Hiernaast zouden micro-influencers als meer 

betrouwbaar beschouwd worden dan macro-influencers omdat micro-influencers een eigen publiek 

van volgers hebben opgebouwd en gezien worden als “echte” personen, daar waar micro-influencers 

eerder gezien worden als een hogere klasse (Adams, 2016; Berger & Heath, 2008; Berger & Ward, 

2010; Woods, 2016). Bovendien nemen macro-influencers steeds vaker deel aan collaboraties met 

bekende merken, waarbij er vaak geen duidelijk onderscheid meer is tussen het merk en de 

influencer. Dit zou de gepercipieerde betrouwbaarheid van hun content in gedrang brengen (Quoc, 

2016; Weinswig, 2016).  

 

4.2. Belang van authenticiteit 
 

Gerelateerd aan de betrouwbaarheid is het belang van authenticiteit. Authenticiteit wordt 

gedefinieerd als “the perception that a celebrity behaves according to his or her true self” (Moulard, 

Garrity & Rice, 2015, p. 1; Kernis & Goldman, 2006; Vanini & Franzese, 2008). Consumenten zouden 

zoeken naar authenticiteit in datgene wat ze consumeren om betekenis te vinden in hun leven door 

merken te zoeken die hun gewenste identiteit versterken (Beverland & Farrelly, 2010; Brown, 

Kozinets & Sherry, 2003; Grayson & Martinec, 2004; Thompson, Rindfleisch & Arsel, 2006). Deze 

zoektocht naar authenticiteit zou volgens Arnould en Price (2000) een gevolg zijn van het verlies van 

zelfidentiteit door onder andere de globalisering en hyperrealiteit die vandaag de dag de huidige 

marktomgeving kenmerken (Beverland & Farrelly, 2010). Maar wat bepaald nu de mate waarin een 

influencer als authentiek wordt gepercipieerd?  

 

De authenticiteit van influencers is niet iets objectiefs, maar hangt af van de percepties van de 

consumenten en karakteristieken van de influencer zoals leeftijd en geslacht (Cole, Laurent, Drolet, 

Ebert, Gutchess, Lambert-Pandraud, Mullet, Norton & Peters, 2008). Een belangrijke bron van 

informatie waarop consumenten terugvallen in het beoordelen van de authenticiteit is het gedrag 

van de influencer zelf (Beverland & Farrelly, 2010; Moulard et al., 2015). Hier zouden, steunend op 

de attributietheorie (Heider, 1958; Kelley & Michela, 1980), meer bepaald twee aspecten van belang 
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zijn. Ten eerste de mate waarin het gedrag uniek is aan de influencer, het de influencer onderscheidt 

van anderen en moeilijk is om te kopiëren. Ten tweede de mate waarin het gedrag onveranderd blijft 

doorheen de tijd en verschillende situaties. Vooral gedrag dat minder conform de sociale norm is, 

uniek is aan de influencer, maar wel consistent en gelijkaardige blijft, zou aan de ware zelf van de 

influencer geattribueerd worden (Kelley & Michela, 1980; Moulard et al., 2015). Dit zou als gevolg 

hebben dat observeerders van het gedrag deze persoon als authentieker percipiëren (Moulard et al., 

2015; Schlegel, Vess & Arndt, 2012; Vanini & Franzese, 2008).  

 

Ook voor influencers is het belangrijk om als authentiek gepercipieerd te worden. Het wordt gezien 

als een van de basiskenmerken van een influencer (Ilicic & Webster, 2015). Zo toonden Moulard, 

Rice, Garrity en Mangus (2014) eerder aan dat de gepercipieerde authenticiteit van een artiest een 

positief effect heeft op de attitude van de consument ten opzichte van de artiest, wat op zijn beurt 

zal leiden tot een betere merkattitude en aankoopintentie. Een authentieke influencer zou 

bovendien als betrouwbaarder gepercipieerd worden, wat opnieuw een positief effect zou hebben 

op de merkattitudes, aankoopintenties en percepties van de consument (Ilicic & Webster, 2015).  

 

Instagram heeft in grote mate getracht om aan de behoefte naar authenticiteit te voldoen door de 

mogelijkheid te geven aan individuen om zichzelf te zijn en hun persoonlijkheid weer te geven door 

middel van de content die gepost wordt. Oprechtheid zou immers meer aantrekkelijk bevonden 

worden door het publiek (Griffin, 2016). Authenticiteit ligt bovendien aan de kern van het business 

model van Instagram (Speed, 2015). Dit kernmodel is dankzij de zoektocht van marketeers naar 

nieuwe mogelijkheden om consumenten te bereiken, waarbij vooral gebruik wordt  gemaakt van 

macro-influencers of celebrities, in gedrang gekomen. Dit heeft te maken met de sterke stijging van 

gesponsorde posts door macro-influencers waarbij de influencer niet duidelijk onthult dat het om 

sponsoring gaat (Speed, 2015). Macro-influencers vertegenwoordigen immers steeds vaker 

verschillende mediabedrijven waarbij managers en pr-experts steeds vaker bepalen wat ze moeten 

doen (Quoc, 2017; Zietek, 2016). Dit heeft als gevolg dat er een grotere interesse en nood is aan 

authenticiteit en betrouwbaarheid, iets waar micro-influencers gretig op inspelen. Micro-influencers 

creëren content met betrekking tot waar ze effectief geïnteresseerd in zijn zonder hun Instagram als 

echte business te zien (Quoc, 2017; Morin, 2016).  

 

Aangezien uit de eerste studie bleek dat de relatie tussen het type influencer en de afhankelijke 

variabelen niet gemedieerd werd door de mate van identificatie willen wij hier nagaan of de 

gepercipieerde betrouwbaarheid en authenticiteit van influencers een invloed heeft op de relatie 
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tussen het type influencer en de afhankelijke variabelen merkattitude, aankoopintentie en 

kwaliteitsperceptie. Op basis van bovenstaande gegevens kunnen we er immers van uitgaan dat:  

 

H4:micro-influencers worden als betrouwbaarder en authentieker gepercipieerd dan macro-

influencers.  

H5: een hogere mate van gepercipieerde betrouwbaarheid en authenticiteit zal leiden tot een 

hogere aankoopintentie, betere kwaliteitsperceptie en positievere merkattitude. 

 

 

  

 

 

Afbeelding 2: schematische voorstelling studie 2 

 

 

  

TYPE INFLUENCER 

(micro vs macro) 

BETROUWBAARHEID 

AUTHENTICITEIT 

MERKATTITUDE 

KWALITEITSPERCEPTIE 

AANKOOPINTENTIE 
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4.3. Methode 

 4.3.1. Design 

 

Dit experiment had tot doel om zowel de invloed van het type influencer na te gaan op zowel de 

gepercipieerde betrouwbaarheid als de authenticiteit van de consument. De studie maakte gebruik 

van een between-subjects design waarbij de onafhankelijke variabele het type influencer was. De 

afhankelijke variabele waren de aankoopintentie, merkattitude en kwaliteitsperceptie. De mate van 

betrouwbaarheid en authenticiteit werd als mediatie-variabele nagegaan. 

4.3.2 Participanten 

 

Voor deze studie 2 werden dezelfde participanten gebruikt als in studie 1.  

4.3.3 Materiaal en bevraging 

 

4.3.3.1  Stimulimateriaal 

 

Voor deze studie werd hetzelfde stimulimateriaal gebruikt als in studie 1.  

 

4.3.3.2. Bevraging 

 

Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid werd vervolgens gemeten via de “trustworthiness” items uit de schaal van Ohanian 

et al. (1990; α = .90). Deze schaal bestond uit een semantisch differentiaal, gemeten op een 7-punten 

schaal met volgende items: ik vind deze persoon: “onbetrouwbaar/betrouwbaar”; “oneerlijk/eerlijk”; 

“onoprecht/oprecht”; “niet te vertrouwen/te vertrouwen”.  

 

Authenticiteit 

De authenticiteit van de influencer werd gemeten aan de hand van de “celebrity authenticity” schaal 

van Moulard, Garrity en Rice (2015;  α = .87). Ook deze schaal bestond uit een semantisch 

differentiaal met 3 items, gemeten via een 7-punten Likert-schaal: “niet 

authentiek/authentiek”;”geen echt persoon/echt persoon”; “een vervalst persoon; een onvervalst 

persoon”.  
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4.4. Resultaten 
 

In deze studie werd allereerst de impact van het type influencer op de mate van gepercipieerde 

betrouwbaarheid en authenticiteit nagegaan (H4) via een independent t-test. Vervolgens werd de 

invloed van de mate van gepercipieerde betrouwbaarheid en authenticiteit op de drie afhankelijke 

variabelen nagegaan (H5) en gecontroleerd of er aan de voorwaarden tot mediatie zijn voldaan. 

 

De resultaten uit de independent t-test toonden aan dat er geen significante impact was van het type 

influencer op de gepercipieerde betrouwbaarheid van de consument (t(161) = -1.22, p = .225, r = 

0.09). Micro-influencers werden niet als betrouwbaarder gepercipieerd (M = 1.35, SD = 0.48) dan 

macro-influencers (M = 1.44, SD = 0.50). Een volgende independent t-test vertoonde ook geen 

significante invloed van het type influencer op de gepercipieerde authenticiteit (t(161) = -1.17, p = 

.244, r = 0.09). Micro-influencers werden met andere woorden ook niet als authentieker 

gepercipieerd (M = 1.48, SD= .50) dan macro-influencers (M = 1.57, SD = .50). Hierdoor kunnen we 

hypothese 4 niet aanvaarden.  

 

Vervolgens bleek uit de two-way ANOVA dat er opnieuw geen significant hoofdeffect was van het 

type influencer op de afhankelijke variabelen merkattitude (F(1,159) = 0.002, p = .969, ηp2 = .000), 

aankoopintentie (F(1, 159) = 1.58, p = .211, ηp2 = 0.01) en in deze studie ook op kwaliteitsperceptie 

(F(1, 159) = 2.85, p = .094, ηp2 = .018), overeenkomstig met de resultaten uit studie 1. Wel bleek er 

een significant hoofdeffect te zijn van de mate van gepercipieerde betrouwbaarheid op merkattitude 

(F(1, 159) = 12.70, p < .001, ηp2 = .074), aankoopintentie (F(1, 159) = 20.87, p < .001, ηp2 = .12) en 

kwaliteitsperceptie (F(1, 159) = 28.43, p < .001, ηp2 = .15). Respondenten die een hogere 

gepercipieerde betrouwbaarheid ten opzichte van de influencer vertoonden, hadden een significant 

betere merkattitude (M = 5.26, SD = 1.19) dan  respondenten die de betrouwbaarheid van de 

influencer lager percipieerden (M = 4.52, SD = 1.33), ook hadden zij een hogere aankoopintentie (M = 

3.81, SD = 1.36) dan zij die de betrouwbaarheid van de influencer lager percipieerden (M = 2.90,  SD 

= 1.08) en een betere kwaliteitsperceptie (M = 4.56, SD = 0.83) dan respondenten die de 

betrouwbaarheid van de influencer lager percipieerden (M = 3.86, SD = 0.78).  

 

Verder bleek  er geen significant interactie-effect te zijn tussen het type influencer en de mate 

gepercipieerde betrouwbaarheid op de drie afhankelijke variabelen merkattitude (F(1, 159) = 0.69, p 

= .408, ηp2 = .004), aankoopintentie (F(1, 159) = 0.004, p = .951, ηp2 = .000), en kwaliteitsperceptie 

(F(1, 159) = 0.203, p = .653, ηp2 = .001), waardoor er niet aan de voorwaarden voor een mediatie-
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effect was voldaan. We gingen in deze studie omwille van deze reden dan ook niet over tot het 

testen van het mediatie-effect.  

 

Een tweede two-way ANOVA toonde bovendien aan dat er ook een hoofdeffect was van de mate van 

gepercipieerde authenticiteit op afhankelijke variabelen merkattitude (F(1, 159) = 7.65, p = .006, ηp2 

=  .05), aankoopintentie (F(1, 159) = 15.72, p  < .001, ηp2 = .09), en kwaliteitspercepties (F(1, 159) = 

10.46, p < .001, ηp2 = .09). Respondenten die de authenticiteit  van de influencer hoger percipieerden 

hadden een betere merkattitude (M = 5.08, SD =1.28), hogere aankoopintentie (M = 3.63, SD =1.14), 

en betere kwaliteitspercepties (M = 4.39, SD = .81) dan respondenten die de authenticiteit van de 

influencer lager percipieerden (M = 4.51, SD = 1.32; M = 2.84, SD = 1.14; M = 3.86, SD = 0.85). De 

resultaten toonden ook hier aan dat er geen interactie-effect is tussen het type influencer en de 

mate van gepercipieerde authenticiteit waardoor we ook hier niet overgingen tot het testen van het 

mediatie-effect.  

 

4.5. Discussie studie 2 
 

Deze studie wou nagaan of de gepercipieerde authenticiteit en betrouwbaarheid van de influencer 

verschilde naargelang het type influencer (micro vs. macro) en wat de invloed van deze 

gepercipieerde authenticiteit en betrouwbaarheid was op de relatie tussen het type influencer en de 

afhankelijke variabelen merkattitude, aankoopintentie en kwaliteitsperceptie.  

 

Het type influencer bleek geen significante invloed te hebben op de gepercipieerde authenticiteit en 

betrouwbaarheid van de influencer (H4) en er bleek ook geen interactie-effect te zijn tussen beide 

variabelen op de afhankelijke variabelen merkattitude, aankoopintentie en kwaliteitsperceptie. De 

gemiddelde gepercipieerde betrouwbaarheid en authenticiteit lag bij beide influencers laag, zelfs iets 

lager bij de micro-influencer dan bij de macro-influencer, hoewel dit verschil niet significant was. Dit 

zou, in lijn met studie 1, ook mogelijk verklaard kunnen worden door de gedachte dat een hoger 

aantal likes de populariteit van de influencer verhoogt. Deze hogere perceptie van populariteit zou 

op zijn beurt leiden tot een hogere gepercipieerde opinieleiderschap wat de gepercipieerde 

betrouwbaarheid en authenticiteit van de influencer ten goede komt (De Veirman, Cauberghe & 

Hudders, 2016; Feng, 2016; Hwang, 2015). Bovendien zou een groter aantal volgers door 

consumenten als heuristiek gebruikt kunnen worden om de betrouwbaarheid van de influencer na te 

gaan (Furnham, 1988; Deval, Mantel, Kardes & Posavac, 2013; Bettman, Johnson & Payne, 1991). 

Populaire individuen op sociale media zouden immers sneller als aantrekkelijk en benaderbaar 

worden beschouwd wat zo een invloed kan hebben op de gepercipieerde betrouwbaarheid van de 
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influencer (Jin & Phua, 2014; Utz, 2010; Graham, 2014; De Veirman et al., 2016). Een andere 

mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de persuasion knowledge van consumenten ervoor zorgt dat 

beide influencers als niet betrouwbaar en niet authentiek worden beschouwd aangezien 

consumenten op de hoogte zijn van het feit dat de influencers hen proberen te beïnvloeden.  

 

Hiernaast was er wel een significante invloed van de mate van gepercipieerde authenticiteit en 

betrouwbaarheid op de merkattitude, aankoopintentie en kwaliteitsperceptie van de consument. Dit 

ligt in lijn met eerdere bevindingen dat een hoge mate van gepercipieerde betrouwbaarheid en 

authenticiteit positief zou bijdragen aan de attitudes ten opzichte van het merk, kwaliteitspercepties 

en aankoopintenties van de consument (Moulard et al., 2014; Bernazzani, 2017; Verhellen et al., 

2013; Morin, 2016; Weinswig, 2016; La Ferle & Choi, 2005; Ilicic & Webster, 2005).  
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5. Algemene discussie, beperkingen en suggesties voor verder 

onderzoek 

Verschillende studies toonden eerder al de effectiviteit en de voorwaarden de effectiviteit van 

celebrity endorsement aan (Fleck, Korchia & Le Roy, 2012; Erdogan, 1999; McCracken, 1989). Zo 

zouden celebrities waarmee individuen zich kunnen identificeren en een hoge mate van 

gepercipieerde betrouwbaarheid en authenticiteit hebben, een grote invloed kunnen uitoefenen op 

verschillende consumentenpercepties en intenties. Wegens de recente opkomst van influencer 

marketing en de toenemende groei van micro-influencers, trachtte dit onderzoek om hier meer 

inzicht in te krijgen. Dit onderzoek had tot dan ook tot doel na te gaan wat de invloed was van het 

type influencer op de merkattitudes, aankoopintenties en kwaliteitspercepties bij consument. Hierbij 

werd ook gekeken wat de rol was hierin van de mate van identificatie, gepercipieerde 

betrouwbaarheid en authenticiteit.  

 

Studie 1 toonde aan dat er geen significante impact is van het type influencer op de merkattitudes en 

aankoopintenties hoewel er een kleine, verwaarloosbare invloed was van het type influencer op de 

kwaliteitspercepties. Hiernaast was er geen invloed van het type influencer op de afhankelijke 

variabelen, maar was er wel een positief effect van de mate van identificatie op de merkattitudes, 

aankoopintenties en kwaliteitspercepties van consumenten. Een tweede studie ondervond 

bovendien dat er een hierbij ook een impact was van de mate van gepercipieerde betrouwbaarheid 

en authenticiteit op de merkattitudes, aankoopintenties en kwaliteitspercepties.  

 

Deze resultaten ondersteunen eerdere bevindingen dat identificatie, betrouwbaarheid en 

authenticiteit belangrijke voorwaarden zijn voor een effectieve invloed van influencers (Bandura, 

1969; Basil, 1996; Bernazzani, 2017; Fraser & Brown, 2002; Ilicic & Webster, 2005; Kelman, 1958; La 

Ferle & Choi, 2005; Morin, 2016; Moulard et al., 2014; Russell et al., 2004; Verhellen et al., 2013; 

Weinswig, 2016). Een hoge mate van identificatie, betrouwbaarheid en authenticiteit zou er immers 

voor zorgen dat de consumenten een positievere houding zouden innemen ten opzichte van de 

influencer, wat op zijn beurt zou kunnen leiden tot een positieve verschuiving van deze gunstige 

atittude naar andere consumentenpercepties, attitudes en intenties (Dalakas & Levin, 2005; Lin, 

2008; McCracken, 1989; Russell & Stern, 2006).  
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Een potentiële verklaring voor het feit dat het type influencer noch een invloed had op de 

merkattitudes, aankoopintenties en kwaliteitspercepties, noch op de mate van identificatie, 

betrouwbaarheid en authenticiteit, zou kunnen liggen aan de keuze van influencers die gebruikt 

werden in het onderzoek. Zo werd er gekozen voor influencers die niet gekend waren bij het publiek, 

wat natuurlijk een beperking zou kunnen vormen aangezien consumenten in hoge mate beïnvloed 

worden door individuen waar zij een sterke parasociale relatie mee hebben (Horton & Wohl, 1956; 

Rubin & McHugh, 1987; Tsiotsou, 2015). Bovendien zouden de gekozen influencers ook kenmerken 

kunnen vertonen waar de respondent zich niet mee kan identificeren, wat vervolgens een invloed 

kan hebben op de antwoorden van de respondenten. Verder onderzoek zou zich dan ook meer op 

influencers kunnen richten die in de doelgroep een hoge mate van authenticiteit en 

betrouwbaarheid hebben ontwikkeld en waarmee de respondenten zich in goede mate kunnen 

identificeren.   

 

De reden waarom het type influencers geen invloed had zou hiernaast ook kunnen liggen aan het feit 

dat er gekozen werd voor een product waar de respondenten gemiddeld hoog betrokken mee zijn, 

waardoor consumenten sneller overgaan tot een centrale, diepere verwerking van de informatie 

(Petty & Cacioppo, 1896) en waardoor vervolgens hun persuasion knowledge sneller geactiveerd zou 

kunnen worden en zij een negatievere attitude kunnen ontwikkelen ten opzichte van het 

geadverteerde merk (Friestad & Wright, 1994, van Reijmersdal, 2009). Deze aspecten zouden op hun 

beurt een invloed kunnen hebben op hun antwoorden en vormen een van de voornaamste 

beperkingen van dit onderzoek waardoor het interessant zou zijn om deze aspecten mee te nemen in 

toekomstig onderzoek. Hoewel er geen significante invloed werd gevonden tussen beide types van 

influencer zou het bovendien nog interessant zijn om eventueel de mediërende invloed van 

persusion knowledge na te gaan.   

 

Ook zou het kunnen dat het type influencer (micro vs macro) niet voldoende en duidelijk genoeg 

gemanipuleerd werd. Toekomstig onderzoek zou zich meer kunnen focussen op de volgers, content 

en likes waardoor het verschil tussen beide types van influencers duidelijker naar voren zou komen. 

Verder werd het onderzoek uitgevoerd in een niet-natuurlijke context en werd de focus duidelijk 

gelegd op de Instagram post en de influencer. De context van sociale media is in grote mate 

verschillend dan dat van een experiment, wat bijgevolg een invloed zou kunnen hebben op de 

antwoorden van de respondent. Verder onderzoek zou daarom eventueel ook kunnen overgaan op 

kwalitatieve diepte-interviews om een diepgaander begrip te krijgen hoe beide soorten influencers 

gepercipieerd worden door consumenten.  
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Toch is het van belang om verder onderzoek te voeren naar deze nieuwe micro-influencers. 

Afhankelijk van het doel van de marketeer zouden zij immers erg effectief kunnen zijn wanneer de 

juiste influencer wordt gekozen voor de juiste doelgroep.  

 

6. Conclusie 

Deze studie droeg bij aan de literatuur omtrent de effectiviteit van influencers op Instagram. Volgens 

onze bevindingen had het type influencer geen invloed op de merkattitudes, aankoopintenties en 

kwaliteitspercepties van de consument. Ook de mate van brand prominence had geen invloed op 

deze relatie deze variabelen. Een hoge mate van identificatie met de influencer en een hoge mate 

van gepercipieerde betrouwbaarheid en authenticiteit zou daarentegen wel in grote mate van belang 

zijn en een positieve invloed hebben op de consumentenpercepties, intenties en attitudes.  Verder 

onderzoek is echter noodzakelijk om een grondiger en diepgaander inzicht te verkrijgen in de 

effectiviteit van beide types van influencers en de aspecten die hiertoe bijdragen volledig te 

doorgronden.  
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7. Bijlagen 

7.1. Stimulimateriaal 
 

7.1.1. Macro-influencer – big brand prominence 

 

 

 

 

7.1.2. Macro-influencer – small brand prominence 
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7.1.3. Micro-influencer – big brand prominence 

 

 

 

 

7.1.4. Micro-influencer – small brand prominence 
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7.2. Verloop experiment 
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Afhankelijk van de conditie waarin de respondenten zaten kregen zij een van volgende influencers te 

zien: 
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7.3. Output pretest en experiment 
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