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Managementsamenvatting 
 

Eneco Elektrisch Laden (EEL) is sinds 2012 een fundamenteel onderdeel geworden van Eneco Groep 

en is een van de voorlopers op het gebied van laadvoorzieningen voor elektrische auto’s op de zakelijke 

markt. EEL biedt laadpalen aan waarop elektrische auto’s tegen een vast tarief kunnen worden 

opgeladen door 100% groene stroom. De afdeling heeft voornamelijk zakelijke klanten, waarvan een 

groot deel bestaat uit small and medium enterprises (SME). Om deze klanten te kunnen bereiken, is er 

veel communicatie nodig vanuit de afdeling EEL. Deze communicatie is duidelijk georganiseerd tot het 

moment dat een klant een laadpunt aanschaft. Maar na de aankoop van een laadpunt (de 

aftersalefase) ontstaat er op het gebied van communicatie vanuit EEL een gat. Uit de in kaart gebrachte 

customer journey van SME-klanten bleek inderdaad dat het klantcontact na het tekenen van de offerte 

- op een paar contactmomenten na - minimaal is. En dat is een gemiste kans, omdat communicatie in 

de aftersalefase kan worden ingezet om klanten te behouden en bovendien ambassadeurs te maken 

van Eneco Elektrisch Laden. Het doel van dit onderzoek was daarom om te achterhalen hoe een extra 

communicatieproduct in de aftersalefase zo kon worden ontworpen dat dit ambassadeurschap onder 

SME-klanten stimuleerde.  

 

De eerste vraag die dit onderzoek moet beantwoorden, is wat men precies verstaat onder 

ambassadeurschap van klanten. Dit blijken handelingen te zijn die de klant niet direct wat opleveren, 

zoals een aankoop wel zou doen. Voorbeelden van deze handelingen zijn onder andere positief praten 

over de organisatie naar anderen toe (positive word of mouth) en proactief feedback leveren over 

eventuele problemen die zouden kunnen ontstaan.  

 

De volgende vraag die moet worden beantwoord, is hoe we dat gedrag kunnen stimuleren. Een 

onderzoeker die veel heeft betekend op het gebied van het stimuleren van gewenst gedrag met 

communicatie is Robert Cialdini. Deze onderzoeker heeft een aantal strategieën gedefinieerd waarmee 

automatisch gedrag van mensen getriggerd wordt. Maar ambassadeurschap kunnen we niet scharen 

onder automatisch gedrag. Klanten moeten wel degelijk nadenken als zij organisaties bijvoorbeeld 

proactief feedback willen leveren. Dit gedrag komt beredeneerd tot stand. Een bekend model die 

beredeneerd gedrag kan voorspellen is de integrative model of behavioral prediction. Dit model stelt 

in grote lijnen dat gedrag wordt bepaald door de intentie om een bepaald gedrag uit te voeren en dat 

deze intentie op zijn beurt weer wordt voorspeld door andere determinanten. De rest van het 

theoretische gedeelte van dit onderzoek beargumenteert dat er drie overtuigingsstrategieën van 

Cialdini zijn die zeer waarschijnlijk inspelen op deze determinanten van gedragsintentie en bovendien 

goed in de praktijk kunnen worden toegepast door EEL. Deze drie overtuigingsstrategieën zijn:  

 

- Sociale bewijskracht: benadruk dat andere mensen uit zijn of haar directe omgeving het gedrag 

ook uitvoeren en/of goedkeuren. 

- Wederkerigheid: geef als organisatie iets proactief aan de klant waardoor deze klant het 

gevoel heeft dat hij of zij de organisatie een wederdienst moet bewijzen. 

- Sympathie: wek sympathie op bij de klant door bijvoorbeeld te wijzen op alle goede 

initiatieven die de organisatie onderneemt voor de maatschappij. 

 

Met een kwantitatief onderzoek is nagegaan welke van deze drie overtuigingsstrategieën het meest 

effectief is in het stimuleren van ambassadeurschap onder klanten van EEL. In dit experiment is een 
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deel van een fictieve nieuwsbrief online aan een aantal klanten voorgelegd. Hierin werd gevraagd of 

de klant proactief feedback wilde leveren aan EEL via sociale media. In deze tekst werd willekeurig één 

van de overtuigingsstrategieën toegepast. Na het lezen van het nieuwsbrieffragment kregen de 

klanten een vragenlijst voorgelegd waarin onder andere werd gevraagd naar hoe groot hun intentie 

was om ambassadeursactiviteiten uit te voeren voor EEL. Ook werden er een aantal persoonsgegevens 

van de klant in kaart gebracht.  

 

Uit de resultaten bleek dat de ene overtuigingsstrategie niet effectiever was dan de andere in het 

stimuleren van ambassadeurschap onder SME-klanten. Wel bleek de intentie om ambassadeur te 

worden een stuk groter bij respondenten die al lang klanten waren (2 jaar of meer) vergeleken met 

respondenten die nog maar net klant waren (0 tot 1 jaar). Naast deze verschillen tussen 

klantduurgroepen bleek ambassadeurschap als gedrag volgens een vast patroon tot stand te komen. 

Op elk element uit dat patroon kan EEL met communicatie proberen in te spelen om 

ambassadeurschap onder klanten te stimuleren. Op basis van deze resultaten zijn er een aantal 

aanbevelingen gedaan: 

 

- Om ambassadeurschap onder SME-klanten te stimuleren, zal communicatie zich moeten 

richten op het benadrukken van het belang van proactief feedback leveren aan EEL. 

- Om ambassadeurschap onder SME-klanten te stimuleren, zal EEL met communicatie moeten 

proberen deze klant ervan te overtuigen dat belangrijke mensen in zijn of haar omgeving ook 

positief staan tegenover het ondernemen van ambassadeursactiviteiten voor EEL. Om dit te 

bereiken, is het voorstel gedaan om een individu in een communicatieproduct op een positieve 

manier te laten vertellen over ambassadeurschap bij EEL. Om deze persoon zo dicht mogelijk 

bij de klant te laten staan, dient deze dezelfde modale kenmerken te hebben als de SME-klant 

(man, tussen de 40 en 60 jaar oud, hoogopgeleid, onderdeel van een MKB en wonend in de 

Randstad).   

- Richt de communicatie - bedoeld voor het stimuleren van ambassadeurschap - op mensen die 

al langer klant zijn van EEL. 

 
Een belangrijke kanttekening bij deze aanbevelingen is dat deze uitgaan van het stimuleren van de 

intenties van klanten om ambassadeursactiviteiten uit te voeren. Maar lang niet alle intenties om een 

bepaald gedrag uit te voeren leiden tot het daadwerkelijke gedrag. Dit is contextafhankelijk en zal in 

de praktijk moeten blijken.   

 

Uiteindelijk heeft dit onderzoek geleid tot een aantal praktische bevindingen voor EEL die kunnen 

worden toegepast in een extra communicatiemoment in de aftersalefase om ambassadeurschap 

onder SME-klanten te stimuleren. Daarnaast heeft het experiment aangetoond dat de Integrative 

Model of Behavioral Prediction ook bruikbaar is om inzicht te krijgen in de totstandkoming van 

ambassadeurschap als gedrag van klanten.  
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Voorwoord 
 

Voor u ligt het verslag van mijn interventieonderzoek dat ik heb geschreven in de laatste fase van mijn 

masteropleiding Communicatie en organisatie aan de Universiteit Utrecht. In zes jaar studietijd 

(inclusief de bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen) heb ik enorm veel geleerd over 

het communicatievak en over het doen van wetenschappelijk onderzoek. Heel veel van deze kennis 

heb ik kunnen toepassen in deze scriptie. Dit onderzoek voelt daarom ook als een waardige afsluiting 

van mijn gehele studietraject.  

 

Het schrijven van deze scriptie en de combinatie met een stage bij Eneco Elektrisch Laden is ontzettend 

leerzaam geweest. Na jaren vooral theoretisch bezig te zijn geweest, kon ik het doen van 

wetenschappelijk onderzoek eindelijk toepassen op een praktijkprobleem bij een grote organisatie. 

Het was een grote uitdaging om de praktische hulpvraag van Eneco Elektrisch Laden om te zetten naar 

een theoretische onderzoeksvraag. Met de hulp van mijn stagebegeleider, collega’s en docenten heb 

ik uiteindelijk toch een interessant en nuttig onderzoek kunnen uitvoeren waarmee ik kon afstuderen. 

Bovendien ben ik ervan overtuigd dat dit onderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen die 

Eneco Elektrisch Laden vooruit kan helpen.  

 

Voor de totstandkoming van mijn scriptie wil ik een aantal mensen bedanken. Allereerst mijn ouders, 

die niet alleen een steun en toeverlaat waren tijdens het schrijven van deze scriptie, maar altijd klaar 

stonden gedurende mijn hele studieperiode. Daarnaast wil ik graag mijn stagebegeleidster, Danielle 

Baan, bedanken. Zij stond de gehele stageperiode voor mij klaar en heeft mij ontzettend leuke en 

uiteenlopende werkzaamheden gegeven waarmee ik het communicatievak echt in de praktijk heb 

leren kennen. Ook heeft zij met al haar ideeën en feedback een groot aandeel gehad in de 

totstandkoming van dit onderzoek. Klaartje Vermeeren wil ik bedanken voor de fantastische hulp bij 

het verzamelen van respondenten voor het experiment en Maaike Boot voor haar hulp bij de 

vormgeving van het verslag. Ook Dennis Klinker wil ik bedanken voor het feit dat hij mij altijd het gevoel 

heeft gegeven echt onderdeel te zijn van het team. Dat gevoel kwam natuurlijk ook door de rest van 

mijn collega’s die altijd erg betrokken waren en mij altijd wilden helpen waar nodig. Daarnaast wil ik 

graag mijn begeleidende docent – Marijn Struiksma – bedanken voor alle inhoudelijke hulp en zeer 

betrokken begeleiding. Ten slotte dank ik Daniel Janssen, van wie ik gedurende mijn gehele studietijd 

ontzettend veel heb geleerd en bij wie ik altijd terecht kon met de meest uiteenlopende studievragen.  

 

 

Wout Duivis 
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1. Inleiding 
 

Ik wil niet alleen dat klanten mijn producten kopen en tevreden zijn. 

Met tevreden klanten schiet je weinig op. 

Wees niet bang je klanten eens iets extra’s te geven. 

Zo creëer je echte ambassadeurs (Burgers in Klumpenaar, 2015). 

 

Bovenstaande uitspraak van de bekende salesgoeroe Jos Burgers resoneert steeds meer bij 

ondernemers van kleine en grote bedrijven. Klanten zijn niet zomaar meer mensen die producten en 

diensten afnemen en die door eenrichtingscommunicatie worden bereikt door organisaties. Met de 

komst van sociale media kunnen niet alleen organisaties de mening van consumenten beïnvloeden, 

maar kunnen meningen ook worden gestuurd door andere consumenten. Deze mensen kunnen 

namelijk ten alle tijden hun mening laten horen die door sociale media zeer veel anderen kunnen 

bereiken. Daarom zijn tevreden klanten belangrijker dan ooit tevoren. En zeker klanten die echt staan 

achter een merk en hun enthousiasme kunnen delen met anderen. Daarom willen steeds meer 

organisaties klanten ambassadeur maken van hun merk. Dit sluit nauw aan bij het onderwerp van deze 

studie. Dit onderwerp kwam voort uit een probleem dat een afdeling binnen de Nederlandse 

energieleverancier Eneco ondervond. De naam van die afdeling is Eneco Elektrisch Laden (EEL). 

 

EEL houdt zich bezig met de verkoop van laadvoorzieningen voor elektrische auto’s. In dit 

verkoopproces zijn er verschillende communicatiemomenten met de klant. Het probleem hierbij is 

echter dat deze contactmomenten (met uitzondering van de maandelijkse betalingen) ophouden 

nadat het verkoopproces is afgerond. EEL wilde de communicatie in deze zogenaamde aftersalefase 

daarom uitbreiden met een extra contactmoment. Hiermee wil deze afdeling proberen klanten meer 

te betrekken en zelfs ambassadeur te maken van de organisatie. Dit onderzoek houdt zich bezig met 

de vraag hoe dit contactmoment het beste kan worden ingevuld om ‘gewone klanten’ te 

transformeren tot echte ambassadeurs van EEL.  

 

1.1 Context 
Eneco Elektrisch Laden (EEL) is sinds 2012 een fundamenteel onderdeel geworden van Eneco Groep 

en is een van de voorlopers op het gebied van voorzieningen voor elektrische auto’s op de zakelijke 

markt. EEL biedt laadpalen aan waarop elektrische auto’s tegen een vast tarief kunnen worden 

opgeladen met groene stroom van 100% Eneco HollandseWind.  

 

Eneco zorgt ervoor dat een laadpaal bij klanten voor de deur wordt geleverd en desgewenst wordt 

geïnstalleerd. Bovendien zorgt de organisatie voor een laadpas of sleutelhanger waarmee iedere 

laadtransactie online wordt bijgehouden en op een overzichtelijke manier bij de klant in rekening kan 

worden gebracht. Ook beschikt de klant over een online omgeving waar deze kan zien waar hij of zij 

geladen heeft, hoeveel stroom er geladen is en wat de kosten zijn.  

 

EEL heeft tot op heden alleen zakelijke klanten. Dit komt omdat de consumentenmarkt van elektrische 

auto’s nog niet groot is vanwege de hoge aanschafprijs van elektrische auto’s. Bovendien is de 
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beperkte actieradius (het aantal kilometers dat een auto kan rijden op één volle accu) een struikelblok 

voor veel consumenten. Wat betreft de zakelijke klanten zijn er vier groepen te onderscheiden: 

 

- Leasemaatschappijen 

- Automotive importeurs en hun dealers: inkoop- en verkooporganisaties binnen de 

autobranche  

- Corporate accounts: grote partners en organisaties 

- Small and medium enterprise (SME): midden- en kleinbedrijven  

 

Bij de leasemaatschappijen en dealers heeft Eneco indirect contact met klanten: een klant koopt of 

least een elektrische auto bij bijvoorbeeld een autodealer en die autodealer biedt laadpalen van Eneco 

aan voor die auto. Met corporate accounts worden de grote klanten aangeduid. Dit zijn  organisaties 

als ING en NH hotels. Deze corporate accounts hebben ieder hun eigen contactpersoon binnen EEL. In 

de groep small and medium enterprises (SME) zitten ten slotte allerlei soorten kleine en middelgrote 

organisaties, maar ook ZZP’ers.  

 

1.2 Probleemstelling en onderzoeksdoel 
Om bovenstaande klantgroepen te kunnen bereiken, is er veel communicatie nodig vanuit de afdeling 

Eneco Elektrisch Laden (EEL). EEL is het laatste jaar actief bezig geweest om op het gebied van 

communicatie een marketingcampagne op te zetten om berijders van elektrische auto’s over te halen 

op te laden met een laadpunt van Eneco. Een van de verkoopargumenten van EEL is daarbij dat een 

automobilist met een laadpunt van Eneco altijd rijdt op 100% groene stroom van Eneco 

HollandseWind. Bij deze marketingcampagne moet men onder andere denken aan zogenaamde 

awarenesscampagnes. Tijdens awarenesscampagnes probeerde Eneco potentiële klanten te 

benaderen en deze te vertellen over wat de organisatie doet op het gebied van laadvoorzieningen voor 

elektrische auto’s. Nu klanten wisten dat ze bij Eneco terecht konden voor hun laadvoorzieningen, had 

het tweede deel van de marketingcampagne het doel deze klanten ook daadwerkelijk te overtuigen 

een laadpunt of laadpas bij Eneco aan te schaffen. 

 

Volgens Eneco is er op het gebied van marketingcommunicatie naar potentiële klanten het afgelopen 

jaar dan ook al veel gebeurd. Bovendien zijn er het afgelopen jaar grote stappen gezet om het 

communicatietraject tot de officiële aanschaf van een laadpaal in kaart te brengen. Dit 

communicatietraject noemt Eneco de buyers journey. De buyers journey is het actieve proces dat een 

potentiële koper doorloopt, voorafgaand aan de daadwerkelijke aankoop. 

 

Op het moment dat de buyers journey is afgerond en de offerte door de klant is getekend, zijn er vlak 

daarna nog een aantal contactmomenten. Daarna ontstaat er volgens EEL op het gebied van 

communicatie echter een gat. Met andere woorden: het klantcontact na aankoop van het product 

Elektrisch laden is minimaal. Om een beeld te schetsen van hoe minimaal de communicatie precies is 

in deze zogenoemde aftersalefase, zullen eerst de reeds bestaande contactmomenten met klanten in 

kaart moeten worden gebracht. Dit vooronderzoek focust zich specifiek op de communicatie met de 

SME-klanten (zie Context). Eneco wil namelijk juist bij deze groep klanten een standaardisatie in de 

communicatie aanbrengen. Bij corporate accounts, autodealers en leasemaatschappijen is deze 

standaardisatie niet gewenst noch mogelijk, omdat dit grote partijen zijn en iedere partij weer een 

eigen benadering nodig heeft.  
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Om een overzicht te krijgen van de reeds bestaande contactmomenten met SME-klanten, zal ik een 

zogenaamde customer journey van de aftersalefase in kaart moeten brengen. Een customer journey 

(letterlijk vertaald: klantreis) is een overzichtelijke weergave van de interactie tussen een klant en een 

organisatie binnen verkoop- en serviceprocessen. Het concept is bedacht door bedrijven om 

inzichtelijk te maken in welke mate deze processen succesvol zijn ingericht (Lemon & Verhoef, 2016).  

 

In overleg met EEL definiëren we de aftersalefase als het traject dat de klant doorloopt vanaf het 

tekenen van een offerte tot het moment dat iemand aangeeft niet langer klant te willen zijn van EEL.   

Met behulp van een aantal meetings met medewerkers van EEL die het al bestaande (verkoop)traject 

met klanten hebben opgezet, heb ik in kaart gebracht welke contactmomenten er op dit moment 

bestaan vanaf het moment dat een klant een offerte heeft ondertekend. In Figuur 1 (zie volgende 

pagina) worden deze contactmomenten schematisch weergegeven. 

 

EEL is ervan overtuigd dat er op het gebied van communicatie met SME-klanten in de aftersalefase nog 

veel te winnen valt. Uit de customer journey van Figuur 1 blijkt inderdaad dat er veel contactmomenten 

bestaan in de verkoop- en installatiefase. In de aftersalefase daarentegen zijn er alleen in het 

beginstadium een aantal contactmomenten, zoals de recent opgestelde welkomstmail. Het enige 

contactmoment dat daarna overblijft is de maandelijkse facturering. Dit is echter niet een 

contactmoment dat bij uitstek het doel heeft om aan klantbinding te doen.  

 

Het beleidsdoel van communicatiemomenten in het aftersaleproces is echter wel om klanten te 

behouden en ambassadeurs te maken van EEL. Met ambassadeurs doelt Eneco op klanten die positieve 

emoties voelen bij het merk Eneco Elektrisch Laden en hierdoor ook positief gaan praten over de 

organisatie naar anderen toe (ook wel positive word of mouth genoemd). Het probleem is echter dat 

de afdeling niet weet hoe zij de communicatie in de aftersalefase dusdanig moeten inrichten dat zij 

klanten kunnen behouden en bovendien ambassadeurs kunnen maken van het merk. 

 

Het doel van dit onderzoek wordt daarom om te achterhalen of communicatieproducten in de 

aftersalefase kunnen worden ingezet om ambassadeurschap onder klanten te stimuleren. Bovendien 

zal ik kijken naar in hoeverre de inhoud van dat communicatiemiddel extra kan bijdragen aan het 

vergroten van ambassadeurschap bij klanten. Aan de hand van deze doelen komt de volgende 

onderzoeksvraag naar voren: 

 

In hoeverre kan een extra contactmoment in de aftersalefase bijdragen aan het stimuleren van 

ambassadeurschap onder SME-klanten van Eneco Elektrisch Laden? 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, zal er eerst beeld moeten worden gevormd van wat men 

in de wetenschappelijke literatuur verstaat onder ambassadeurschap en hoe dit gestimuleerd kan 

worden door communicatieproducten.   
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2. Theoretisch kader 
 

Eneco Elektrisch Laden (EEL) wil klanten graag ambassadeur maken van het merk. Eneco doelt hiermee 

op dat er met communicatie positieve emoties worden getriggerd onder klanten zodat zij zich meer 

verbonden voelen met de organisatie. Daarnaast maken ambassadeurs anderen ook enthousiast over 

het merk. In dit theoretisch kader zal achterhaald worden wat er al aan onderzoek is gedaan over 

ambassadeurschap onder klanten en hoe hier op in kan worden gespeeld.  

2.1 Customer extra role behaviors (CERB) 

In de literatuur is er nog niet veel onderzoek bekend naar de mogelijke antecedenten van 

ambassadeurschap onder klanten. Wat wel al snel duidelijk wordt, is dat het veel raakvlakken heeft 

met het marketingbegrip customer company identification (C-C identification). C-C identification vindt 

zijn oorsprong in de social identity theory (Brewer, 1991). De social identity theory gaat ervanuit dat 

mensen normaal gesproken naast hun persoonlijke identiteit ook een sociale identiteit ontwikkelen. 

Bij het vormen van deze sociale identiteit blijkt dat mensen zich vaak met een groep identificeren, 

terwijl ze daar officieel niet toe behoren. Een voorbeeld hiervan is dat iemand zich hetzelfde gaat 

kleden als zijn of haar favoriete persoon uit een bekende popgroep. Ditzelfde proces kan voorkomen 

in de relatie tussen klanten en organisaties. Klanten die niet officieel lid zijn van een organisatie kunnen 

zich daar toch mee identificeren doordat zij de organisatie aantrekkelijk vinden en van mening zijn dat 

deze organisatie bij kan dragen aan het vormen van hun sociale identiteit (Ahearne, Bhattacharya & 

Gruen, 2005).  

 

C-C identification is een belangrijk begrip geworden voor organisaties. Uit onderzoek blijkt namelijk 

dat als een klant zich identificeert met de organisatie, dit kan leiden tot loyaliteit naar de al 

aangeschafte producten. Bovendien groeit de bereidheid om nieuwe producten van die organisatie te 

proberen. Ook zullen klanten met een hogere identificatie meer positief praten over de organisatie 

naar anderen toe (positive word of mouth) en minder worden beïnvloed door eventueel negatief 

nieuws over de organisatie (Keh & Xie, 2009). 

 

C-C identification staat ook centraal in het onderzoek van Ahearne, Bhattacharya & Gruen (2005). Zij 

hebben een vragenlijst verstuurd naar een aantal Amerikaanse artsen die veel medicijnen 

voorschrijven aan patiënten. Met deze vragenlijst hebben zij in kaart gebracht in hoeverre artsen zich 

identificeerden met een bepaald farmaceutisch bedrijf en in hoeverre dit hun gedrag met betrekking 

tot het uitschrijven van medicijnen van dat bedrijf beïnvloedde. Uit dit onderzoek bleek dat C-C 

identification leidde tot meer customer extra role behaviors (CERB). Met CERB doelen de onderzoekers 

op de acties van een klant die in het voordeel zijn van de organisatie, maar die de klant zelf niet direct 

wat opleveren. Volgens de onderzoekers vallen de volgende handelingen onder CERB: 

- Word of mouth: positief of negatief over de organisatie praten tegenover anderen. 

- Proactief communiceren naar de organisatie over eventuele problemen die zouden kunnen       

ontstaan. 

- Actief aantrekken van andere klanten. 

- Het geven van suggesties voor verbeteringen van producten en diensten. 
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Deze kenmerken van CERB sluiten precies aan op wat Eneco verstaat onder ambassadeurschap bij hun 

klanten. Het is dus zaak om te testen of Eneco inderdaad communicatiemiddelen kan inzetten waarin 

deze CERB worden verhoogd.   

Nu er een beter beeld is van wat men verstaat onder het begrip ambassadeurschap in de context van 

klanten, is de volgende stap te gaan kijken hoe daar met communicatie op ingespeeld zou kunnen 

worden. Klanten moeten met communicatie dus aangezet worden tot een aantal extra role behaviors, 

oftewel gedragingen die de klant zelf niet direct wat opleveren. Omdat de gedragingen de klant niet 

direct wat opleveren en ze deze niet snel zullen uitvoeren, zal communicatie er dus op gericht moeten 

zijn deze gedragingen actief te stimuleren bij klanten. De vraag is echter hoe. Waar moet communicatie 

op inspelen, wil deze bepaald gedrag gericht kunnen stimuleren? Om hierachter te komen, zal er eerst 

in kaart moeten worden gebracht hoe gedrag überhaupt tot stand komt.   

2.2 Gedrag 
Al vele jaren is er een discussie gaande over hoe gedragingen van mensen tot stand komen en op welke 

wijze hier invloed op uit kan worden geoefend. Om te beginnen kan men een onderscheid maken 

tussen automatisch en beredeneerd gedrag (Hoeken, Hornikx & Hustinx, 2009).  

 

Beredeneerd gedrag is dat gedrag waar mensen over nadenken en weloverwogen keuzes in maken. Er 

zijn verschillende modellen ontwikkeld voor het verklaren en voorspellen van gedrag waarover 

mensen nadenken. Een van de bekendste modellen is de Theory of Planned Behavior (TPB) van Ajzen 

& Fishbein (1977, 1980). Deze theorie staat bekend om zijn grote verklarende kracht (George, 2004). 

In tal van onderzoeken met zeer uiteenlopende onderwerpen – van antirookcampagnes (Normen, 

Conner & Bell, 1999) tot het stimuleren om af te vallen (Schifter & Ajzen, 1985) – is de grote 

voorspellende kracht van deze theorie bewezen. De TPB gaat er vanuit dat gedragsintenties directe 

antecedenten zijn van gedrag, maar ook dat die gedragsintenties weer worden bepaald door drie 

determinanten: attitudes, subjectieve norm en waargenomen gedragscontrole (Ajzen, 1991). Later is 

dit model uitgebreid en samengevoegd met andere modellen. Dit proces kwam samen in het door 

Fishbein & Yzer (2003) gepresenteerde Integrative Model of Behavioral Prediction (IMBP). Figuur 2 

bevat een grafische weergave van dit model. 

 

Figuur 2: Conceptueel model integrative model of behavioral prediction 
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Bij dit model is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen directe en indirecte variabelen. 

Directe variabelen hebben rechtstreeks invloed op het gedrag. Indirecte variabelen hebben volgens dit 

model alleen invloed via het effect dat ze hebben op de directe variabelen (Hoeken et al., 2009). De 

directe variabelen kunnen we dus zien als de determinanten van gedrag. Gedrag wordt volgens 

Fishbein & Yzer (2003) in eerste instantie bepaald door drie determinanten. Dit zijn de intentie om het 

gedrag uit te voeren, de benodigde vaardigheden om het gedrag uit te voeren en de situationele 

omstandigheden die een barrière kunnen vormen voor de uitvoering van het gedrag. Als iemand 

bijvoorbeeld zelf een lekkende kraan wil vervangen, zal het gedrag afhangen van de wil om deze kraan 

te vervangen (intentie), van voldoende kennis over het vervangen van een kraan (vaardigheden) en 

van de mate waarin iemand beschikt over de benodigde materialen om de kraan te vervangen 

(situationele omstandigheden).  

De basis van het model blijft echter de TPB, welke stelt dat gedragsintenties worden bepaald door de 

attitude, de sociale norm en de waargenomen gedragscontrole (Ajzen, 1991). De attitude in dit model 

wordt gezien als een evaluatieve samenvatting van de veronderstelde gevolgen van het gedrag. Deze 

evaluatie is weer gebaseerd op twee determinanten: de gedragsovertuigingen en de bijbehorende 

evaluaties. De gedragsovertuigingen gaan over hoe waarschijnlijk men het acht dat het gedrag leidt 

tot een bepaald gevolg. Hoe wenselijk dat bepaalde gevolg is noemen Ajzen & Fishbein (1980) 

evaluaties. Als je bijvoorbeeld zonnepanelen op jouw huis wil laten installeren, kunnen jouw 

overtuigingen daarachter zijn dat zonnepanelen ‘besparen op stroomkosten’ en ‘beter zijn voor het 

milieu’. De vraag is echter hoe belangrijk het besparen van stroomkosten en een beter milieu voor jou 

zijn (evaluaties). 

De tweede determinant van gedragsintentie noemen Ajzen & Fishbein (1980) de waargenomen sociale 

norm. Deze norm kan enerzijds betrekking hebben op wat andere belangrijke mensen vinden (ook wel 

de waargenomen normatieve norm genoemd) en anderzijds op wat andere belangrijke mensen 

daadwerkelijk doen (ook wel descriptieve waargenomen norm genoemd). De sociale norm bestaat 

echter niet alleen uit wat iemand denkt dat andere mensen vinden dat diegene moet doen. De mate 

waarin iemand rekening wil houden met andermans mening speelt ook een rol. De rol van deze 

motivatie tot conformeren wordt in het volgende voorbeeld duidelijk: wanneer iemand weet dat zijn 

ouders roken niet goedkeuren, maar diegene meer geneigd is te conformeren naar de mening van 

vrienden (die roken wel goedkeuren) zal het gedrag om wel te gaan roken sneller plaatsvinden.  

De laatste directe determinant van gedragsintentie definiëren Ajzen & Fishbein (1980) als de perceptie 

van eigeneffectiviteit, ook wel waargenomen gedragscontrole genoemd. De waargenomen 

gedragscontrole gaat over in hoeverre iemand ervan overtuigd is dat diegene beschikt over de 

benodigde vaardigheden om het gedrag uit te voeren. Bovendien gaat de waargenomen 

gedragscontrole over in hoeverre iemand denkt dat eventuele barrières die een bepaald gedrag 

kunnen belemmeren, overwonnen kunnen worden. Volgens Ajzen (1991) heeft deze determinant niet 

alleen direct invloed op gedragsintenties, maar ook op het gedrag zelf. Hiervan is sprake wanneer de 

ingeschatte gedragscontrole overeenkomt met de werkelijkheid. Bovendien stelt Ajzen (1991) dat 

wanneer de intentie voor een bepaald gedrag tussen twee individuen gelijk is, het waarschijnlijker zal 

zijn dat degene met de hoogste waargenomen gedragscontrole het gedrag daadwerkelijk zal vertonen. 

Mensen zullen bepaald gedrag nu eenmaal niet snel vertonen als ze zichzelf daar niet toe in staat 

achten.  
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Naast de determinanten van gedragsintentie onderscheiden Fishbein & Yzer (2003) nog een groot 

aantal indirecte variabelen zoals cultuur, persoonlijkheid en demografische factoren. Deze variabelen 

hebben wel degelijk invloed op de intentie om een gedrag uit te voeren, maar die invloed vindt alleen 

plaats op een indirecte manier via attitudes, waargenomen gedragscontrole en sociale normen.  

Met het bovenstaande veel gebruikte model van Fishbein & Yzer (2003) kunnen we beredeneerd 

gedrag voorspellen. Het gedrag waarin we weloverwogen keuzes maken en dat we bewust uitvoeren. 

De cognitieve energie van een mens is echter beperkt waardoor we nooit genoeg energie zouden 

overhouden voor andere dingen als alle gedragingen beredeneerd waren. Daarom komen lang niet 

alle gedragingen weloverwogen en bewust tot stand. Maar liefst 95 procent van de gedragingen die 

wij vertonen zijn automatisch (Hoeken et al., 2009). Aan veel van onze alledaagse handelingen worden 

nauwelijks tot geen gedachtes gewijd. Deze automatismen komen voort uit het gegeven dat externe 

stimuli en gebeurtenissen onze interne psychologische processen sturen zonder dat we ons bewust 

zijn van die sturing (Bargh & Williams, 2006). Volgens Hoeken et al (2009) worden deze ingesleten 

gedragspatronen opgeroepen door twee factoren: de (onbewuste) perceptie van anderen of de 

onbewuste activatie van een bepaald doel. Communicatie zou zich dus moeten richten op deze 

automatische triggers om bepaald gewenst gedrag bij mensen te stimuleren. Een onderzoeker die veel 

heeft betekend op het gebied van het stimuleren van automatisch gedrag met communicatie zijn de 

overtuigingsstrategieën van Robert Cialdini (1987). Deze overtuigingsstrategieën zouden mogelijk ook 

gebruikt kunnen worden om bepaald gewenst gedrag onder klanten van Eneco Elektrisch Laden (EEL) 

te stimuleren. Maar is het gewenste gedrag voor EEL, namelijk ambassadeurschap, wel automatisch 

gedrag? 

Cialdini (1987) beweert dat hij met zijn overtuigingsstrategieën inspeelt op automatismen in het 

gedrag van de mens (zogenaamde shortcuts). Maar als we kijken naar de aard van extra role behaviors 

onder klanten is het evident om aan te nemen dat dit gedrag niet automatisch, maar beredeneerd tot 

stand komt. Het gedrag levert de klant namelijk niet direct iets op en is bovendien waarschijnlijk nog 

niet eerder vertoond in de context van Eneco. Daarom zal dit gedrag beredeneerd tot stand moeten 

komen bij de klant en zal er gericht moeten worden ingespeeld op de determinanten van 

gedragsintenties uit het de Integrated Model of Planned Behavior (IMPB) van Fishbein & Yzer (2003). 

Toch kunnen we daarmee niet gelijk concluderen dat de overtuigingsprincipes van Cialdini (1987) niet 

bruikbaar zijn voor EEL. Als we Cialdini’s mening (1987) over zijn principes namelijk kritisch bekijken, 

haken deze niet alleen aan op automatismen van mensen, maar ook op de determinanten van 

gedragsintenties uit de IMDP (zie volgende paragraaf). Hierdoor verwachten we dat deze wel degelijk 

effectief gebruikt kunnen worden om klanten van EEL te overtuigen om extra role behaviors te 

vertonen.  

2.3 Overtuigingsstrategieën Cialdini  
Volgens Cialdini (1987) worden mensen in de informatiesamenleving van tegenwoordig elke dag 

geconfronteerd met ontelbaar veel informatie en honderden beslissingen. Daarom is het niet gek dat 

mensen niet elk stukje informatie uitgebreid verwerken en vaak vertrouwen op zogenaamde mentale 

shortcuts om hun attitudes en gedragingen te sturen. Cialdini (1987) onderscheidt zes belangrijke 

shortcuts die leiden tot een gedragsverandering waarbij iemand snel toegeeft of inschikt op een 

verzoek. Met andere woorden zijn dit zes situaties waarbij mensen zich makkelijk laten overtuigen:  
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- Autoriteit: mensen nemen sneller informatie aan van iemand die bekend en/of autoritair is.  

- Schaarste: hoe minder er van iets is, hoe meer mensen het willen. 

- Consistentie: mensen zijn geneigd om consistent te blijven aan hetgeen ze gedaan of gezegd 

hebben in het verleden. 

- Sociale bewijskracht: mensen doen vaak dingen omdat andere mensen dat ook doen of omdat 

andere mensen vinden dat je dat moet doen. 

- Wederkerigheid: het zit in de menselijke behoefte dat geven en nemen in balans hoort te zijn. 

Daarom zal men altijd de drang voelen iets terug te geven aan diegene waar iemand wat van 

ontvangen heeft. 

- Sympathie: mensen hebben de neiging eerder in te gaan op verzoeken van mensen die ze 

kennen en/of graag mogen.  

 

Uit bovenstaand overzicht kan geconcludeerd worden dat een aantal principes bij voorbaat al niet 

kunnen worden toegepast in de context van het stimuleren van ambassadeurschap. Ten eerste maakt 

EEL geen gebruik van autoriteit in hun communicatiestrategie, omdat de contacten die gelden als een 

autoriteit op de markt van elektrisch vervoer neutraal willen blijven. Het tweede principe van Cialdini 

kan ook niet worden gebruikt. Ambassadeurschap is geen product en in het vertonen van dit gedrag 

kan er geen schaarste optreden. Consistentie kan net als de eerste twee principes ook niet worden 

gebruikt, omdat er nog niet eerder in de customer journey iets vergelijkbaars met ambassadeurschap 

heeft plaatsgevonden waar klanten op kunnen voortbouwen en Eneco naar kan refereren. De laatste 

drie principes (sociale bewijskracht, wederkerigheid en sympathie) lijken daarentegen bij voorbaat wel 

bruikbaar in de context van het stimuleren van ambassadeursactiviteiten onder klanten.  

2.4 Sociale bewijskracht 
Het eerste principe dat centraal staat in deze studie is sociale bewijskracht. Dit principe is gebaseerd 

op het feit dat mensen bepalen wat correct is op basis van wat anderen denken dat correct is. En 

mensen kijken vaak naar anderen, omdat ze in veel gevallen geen initiatiefnemers zijn. De situatie van 

initiatiefnemers is namelijk vaak onzeker en binnen deze situatie kunnen er veel fouten gemaakt 

worden (Cialdini, 1987). Maar we nemen niet zomaar gedrag van iedereen aan. We nemen vooral 

gedrag aan van mensen die lijken op onszelf. Dit principe zien we vaak terug in de praktijk. Zoals bij 

kinderen die angst hebben om naar de tandarts te gaan. Deze zelfde kinderen voelden veel minder 

angst voor de tandarts wanneer zij een filmpje te zien kregen van kinderen van dezelfde leeftijd die 

blij uit de tandartsstoel kwamen. Wanneer zij een filmpje van kinderen bij de tandarts met een hele 

andere leeftijd te zien kregen, verminderde die angst echter niet (Melamed et al., 1978). Tegenwoordig 

maakt veel communicatie (vooral online) gebruik van dit principe.  

 

Veel onderzoek dat zich richt op dit principe in online communicatie draait om word of mouth 

communications (WOM). WOM is een vorm van sociaal bewijs dat draait om de uitingen van  anderen 

waardoor je eigen verwachtingen, percepties, attitudes, gedragsintenties en gedragingen beïnvloed 

kunnen worden (Ha, 2002). Er is al veel onderzoek bekend naar de toepassing van WOM in online 

marketingcommunicatie (Ha, 2002; Bounie et al., 2005; Hu, Liu & Zhang, 2008). Een veel gebruikte 

toepassing van WOM in online marketingcommunicatie is het gebruik van online reviews. Online 

reviews zijn een van de meest krachtige manieren om online gebruik te maken van de positieve 

effecten die WOM-communicatie met zich meebrengen (Dellarocas, 2003). Een onderzoek dat 
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belangrijk is geweest op het gebied van WOM en ingaat op de effecten van online reviews is het 

onderzoek van Hu, Liu & Zhang (2008).  

Hu et al. (2008) hebben een experiment uitgevoerd om te achterhalen in hoeverre zowel kwantitatieve 

als kwalitatieve aspecten van online reviews invloed hebben op de verkoop van producten. In het 

experiment werden een aantal online producten (boeken, Dvd’s en video’s) random geselecteerd van 

de website Amazon.com. Vervolgens werd bij ieder product bepaald wat de kwaliteit, framing en de 

exposure van de reviews was, hoeveel consumenten een review hadden achtergelaten voor dat 

product en hoe lang de reviews bij dat product al online stonden. Uit de resultaten bleek dat niet alleen 

kwantitatieve kenmerken van online reviews (hoeveel zijn er positief?) het aantal sales positief 

beïnvloedt, maar dat consumenten ook gevoelig zijn voor bijvoorbeeld de kwaliteit van het stukje van 

de reviewer. Wil een consument dus overgehaald worden tot verkoop, dan kan de kwaliteit van één 

review ook al de doorslaggevende factor zijn (Hu et al., 2008). 

Het onderzoek van Hu et al. (2008) is een belangrijke aanwijzing hoe Eneco Elektrisch Laden het 

principe van sociale bewijskracht in kan zetten in online communicatie om extra role behaviors onder 

klanten te stimuleren. EEL hoeft dus niet meerdere reviews in te zetten om een positief effect te 

creëren, maar kan ook gebruiken maken van één review van goede kwaliteit. En hoewel ambassadeur 

zijn niet echt een product is, kan een positieve review over EEL wel een aanleiding vormen om meer 

voor dat bedrijf te betekenen. Als EEL bovendien iemand inzet die veel overeenkomsten heeft met de 

beoogde klantgroep (zoals Melamed et al. (1978) al aantoonden bij kinderen en hun angst voor de 

tandarts), zal deze groep het voorbeeld van die persoon ook sneller volgen.  

Een andere aanwijzing dat sociale bewijskracht een effectieve strategie zou kunnen zijn om klanten te 

overtuigen tot het vertonen van extra role behaviors, zijn de raakvlakken die deze strategie heeft met 

de IMPB uit Figuur 1. Sociale bewijskracht kunnen we ook zien als een sociale norm. Als we aan klanten 

laten zien dat anderen ook ambassadeursactiviteiten ondernemen, zal de waargenomen descriptieve 

norm omhoog gaan. Bovendien zal de mate van conformeren aan deze sociale norm verhoogd worden 

wanneer die ander dezelfde karakteristieken heeft als de boogde klantgroep. Als de sociale norm dus 

wordt verhoogd door het sociale bewijskrachtprincipe van Cialdini (1987), zullen volgens de IMBP ook 

de intenties toenemen om extra role behaviors te gaan ondernemen.   

2.5 Wederkerigheid 
Het tweede principe van Cialdini (1987) dat wordt gebruikt in dit onderzoek is het principe van 

wederkerigheid. Zoals eerder beschreven, zit het in de natuur van mensen om een balans te vinden 

tussen wat ze krijgen en geven. Daarom zijn mensen altijd geneigd iets terug te geven aan iemand 

waarbij ze het gevoel hebben dat ze meer gekregen hebben dan ze hebben gegeven. Volgens Cialdini 

(1987) kan je als organisatie goed inspelen op deze basale neiging van mensen. Als een organisatie 

namelijk proactief iets geeft aan klanten, zullen deze sneller jouw product afnemen (Cialdini (1987) 

gebruikt het voorbeeld van een sample van een product dat men kan uitproberen of proeven). 

Er is echter één duidelijk probleem bij dit principe en dat is de sociale afstand die bedrijven hebben 

ten opzichte van klanten bij online communicatie. In veel experimentele settings waar het 

wederkerigheidsprincipe werd aangetoond, konden proefpersonen elkaar zien, deelden bepaalde 

karakteristieken en/of waren vrienden (Charness, Haruvy & Sonsino, 2007). Eneco Elektrisch Laden 

(EEL) deelt deze karakteristieken niet met haar klanten, dus waarom zouden die klanten dan bij een 

gift wat terug willen doen voor de organisatie? De studie van Charness, Haruvy & Sonsino (2007) bevat 
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een aanwijzing dat dit principe toch zou kunnen werken voor EEL. Deze onderzoekers voerden een 

experiment uit waarin een aantal proefpersonen in paren werden verdeeld die de zogenaamde Lost-

wallet Game (van Dufwenberg & Gneezy, 2000) met elkaar moesten spelen. Deze techniek wordt 

frequent gebruikt in experimenten over wederkerigheid en houdt het volgende in: participant A vindt 

een portemonnee en heeft de keuze om deze terug te brengen naar het politiebureau of zelf te 

houden. Als participant A besluit de portemonnee naar het politiebureau te brengen, kan de eigenaar 

van de portemonnee (participant B) ervoor kiezen een deel van de waarde te geven aan participant A 

als compensatie voor het terugbrengen. Bij dit spel worden beide participanten geconfronteerd met 

geldwaarden waarbij participant A moet kiezen voor welk bedrag hij de portemonnee zelf zou houden 

of zou terug geven en participant B de geldwaarde moet kiezen waarbij hij of zij participant A mee wilt 

compenseren (afhankelijk van de waarde die de portemonnee uiteindelijk heeft).  

Proefpersonen hadden of de rol van participant A of die van participant B en werden verdeeld over de 

volgende condities waarin sociale afstand werd gemanipuleerd: 1) in een klasje waarbij de paren elkaar 

konden zien en ontmoeten en 2) via internet, waarbij de proefpersonen elkaar niet konden ontmoeten 

of zien. Het blijkt dat het compensatiebedrag van participant B voor A zeer snel daalt wanneer de 

waarde van de portemonnee lager is. Dit patroon doet zich echter voor in beide condities voor sociale 

afstand. Als de waarde niet te hoog is, wil participant B toch een ruime compensatie teruggeven aan 

A, ook al kent participant B participant A helemaal niet. Daarmee toont dit experiment aan dat de 

wederkerigheidsregel ook kan gelden in situaties waar de sociale afstand groot is, zoals bij een 

organisatie die online communiceert met haar klanten. Er zijn dus aanwijzingen dat Eneco het principe 

van wederkerigheid zou kunnen gebruiken in online communicatie om klanten over te halen om extra 

role behaviors te ondernemen. Als Eneco de klanten iets geeft, zullen deze waarschijnlijk sneller de 

intentie hebben om de organisatie wat terug te geven, ondanks dat de sociale afstand tussen deze 

partijen waarschijnlijk groot is.  

Wederkerigheid blijkt dus een zeer krachtig automatisme te zijn in de mens. Als we kijken naar de 

determinanten van gedragsintentie, kunnen we met wederkerigheid zeer waarschijnlijk de sociale 

norm beïnvloeden. Volgens Fehr, Fischbacher & Gächter (2002) is wederkerigheid zelfs de 

belangrijkste factor die gebruikt kan worden om sociale normen te handhaven. Deze onderzoekers 

laten met voorbeelden zien hoe mensen in vele sociale ontmoetingen zich ‘wederkerig’ en eerlijk 

gedragen. Dit zal ook gelden wanneer Eneco Elektrisch Laden haar klanten een dienst bewijst. Hiermee 

speelt de organisatie in op de descriptive waargenomen norm van de klant (mensen doen wat terug 

voor degene van wie zij wat ontvangen hebben) en op de normatieve waargenomen norm (mensen 

verwachten van mij dat ik wat terug doe voor iemand van wie ik wat gekregen heb).  

2.6 Sympathie 
Het derde en laatste principe van Cialdini (1987), dat Eneco Elektrisch Laden zou kunnen gebruiken om 

klanten te overtuigen ambassadeur te worden, is sympathie. Volgens Cialdini (1987) zit het in de aard 

van mensen dat zij veel eerder ingaan op verzoeken van anderen wanneer diegene de andere mag. 

Ook organisaties proberen hierop in te spelen door sympathiek over te komen, zodat klanten eerder 

producten en diensten afnemen. Maar hoe kunnen organisaties sympathiek overkomen?  

Om sympathiek over te komen op klanten, kunnen organisaties bijvoorbeeld gebruik maken van 

complimenten (Howard, Gengler & Jain, 1995). Ook kan een organisatie de klant regelmatig door 

eenzelfde contactpersoon laten benaderen zodat er een band ontstaat (Bernstein, Leone & Galley, 

1987). Sympathie creëren lijkt dus vooral te ontstaan door de klant te laten voelen dat deze persoonlijk 
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verbonden is met de organisatie. Een techniek die zeer waarschijnlijk ook veel doet voor de 

verbondenheid van klanten met een organisatie is die van Corporate Social Responsibility (CSR). Een 

bekende studie die daar een aanwijzing voor geeft, is die van de onderzoekers Sen & Bhattacharya 

(2001). Maar voordat we dieper ingaan op deze studie, is het eerst belangrijk te achterhalen wat er 

precies met CSR bedoeld wordt. CSR is een zeer breed begrip dat wordt gebruikt in veel verschillende 

contexten, waardoor het formuleren van een definitie lastig is. Dahlsrud (2008) heeft echter 37 

definities verzameld en geanalyseerd. Volgens deze onderzoeker is de meest gangbare en gebruikte 

definitie de volgende: CSR is een concept waarbij organisaties zorgen over sociale kwesties en ons 

leefmilieu integreren in hun beleidsplannen en hun interactie naar stakeholders.  

Sen & Bhattacharya (2001) hebben een studie gedaan waarbij ze onderzochten in hoeverre het 

communiceren over CSR door een organisatie invloed heeft op de evaluaties van stakeholders. 

Hiervoor hebben deze onderzoekers twee experimenten uitgevoerd waarin informatie over een 

bestaande organisatie en CSR-strategie aan respondenten werd voorgelegd. In het eerste experiment 

werd in deze informatie de soort CSR gemanipuleerd. Bij de soorten CSR maakten Sen & Bhattacharya 

(2001) onderscheid tussen positieve en negatieve CSR-informatie. In de positieve conditie werd 

uitgelegd welke goede initiatieven de betreffende organisatie nam voor de maatschappij. In de 

negatieve conditie werd benadrukt dat de organisatie juist niet actief was in het ondernemen van 

goede initiatieven voor haar omgeving. Het tweede experiment had een gelijkwaardige opzet, maar 

hier werd de onafhankelijke variabele CSR-domein toegevoegd. Met deze variabele manipuleerden de 

onderzoekers de relevantie van het domein waar de CSR betrekking op had (bijvoorbeeld op het milieu 

of op arbeidsomstandigheden). De relevantie van verschillende CSR-domeinen voor respondenten was 

van tevoren in kaart gebracht. Het meest relevante resultaat uit deze twee experimenten was dat 

positieve CSR-informatie een positieve invloed had op de evaluaties van stakeholders over een 

organisatie. Dit effect werd echter gemodereerd door de mate waarin CSR-initiatieven plaatsvonden 

in een voor de stakeholder relevant domein. De mediator in het verband tussen CSR-informatie en 

positieve bedrijfsevaluaties was de mate waarin karakteristieken van stakeholders overeen kwamen 

met de organisatie.  

Het onderzoek van Sen & Bhattacharya (2001) toont aan dat het delen van informatie over CSR-

initiatieven door EEL in theorie kan leiden tot positieve evaluaties onder klanten. Dan moeten deze 

CSR-initiatieven echter wel aansluiten bij wat de klant ook belangrijke initiatieven vindt. Omdat klanten 

die een Eneco-laadpunt aanschaffen voor het grootste deel ondernemers zijn die duurzaam willen 

ondernemen, zullen de initiatieven van Eneco – die vooral over duurzaamheid gaan – zeer 

waarschijnlijk aansluiten bij de meeste klanten. Als dit positieve evaluaties over de organisatie 

oplevert, zullen klanten volgens Cialdini (1987) sneller ingaan op verzoeken van die organisatie. 

De overtuigingsstrategie waarbij CSR wordt gebruikt zal dus in theorie moeten leiden tot positievere 

evaluaties onder klanten over EEL. Daarmee is het zeer waarschijnlijk dat we een belangrijke 

determinant van gedragsintenties kunnen beïnvloeden, namelijk de attitudes (zie Figuur 1). Zoals 

eerder is geschetst, bestaat een attitude uit overtuigingen en evaluaties van die overtuigingen. Eneco 

zal met het geven van CSR-informatie inspelen op die overtuigingen dat het vertonen van 

ambassadeursactiviteiten en dus het helpen van Eneco indirect bijdraagt aan een duurzamere 

leefomgeving. Als klanten deze overtuiging krijgen door deze overtuigingsstrategie, zal hun attitude 

over het ondernemen van ambassadeursactiviteiten positiever worden. En als de attitudes positiever 
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zijn ten aanzien van het gedrag, zal de intentie om dit gedrag te vertonen groter worden volgens het 

IMBP-model.  

In dit theoretisch kader is duidelijk geworden dat Eneco Elektrisch Laden met de bovenstaande drie 

overtuigingsstrategieën van Cialdini (1987) in theorie kan inspelen op een aantal determinanten van 

gedragsintentie. Hierdoor zou de organisatie het ondernemen van ambassadeursactiviteiten onder 

klanten kunnen stimuleren. De vraag is echter welke van deze overtuigingsstrategieën EEL het beste 

kan inzetten om klanten ambassadeur te maken van het merk.  

 

3. Onderzoeksvraag en hypothesen 
 

Zoals al in de inleiding duidelijk werd, was de algemene onderzoeksvraag naar aanleiding van de 

hulpvraag bij Eneco Elektrisch Laden als volgt geformuleerd: 

In hoeverre kan een extra contactmoment in de aftersalefase bijdragen aan het stimuleren van 

ambassadeurschap onder SME-klanten van Eneco Elektrisch Laden? 

Naar aanleiding van het theoretisch kader is er een insteek bepaald waarmee we deze 

onderzoeksvraag proberen te beantwoorden. Daarom kan de onderzoeksvraag nu preciezer 

geformuleerd worden: 

Welke overtuigingsstrategie van Cialdini (1987) kan Eneco Elektrisch Laden in het extra contactmoment 

in de aftersalefase het beste inzetten om ambassadeurschap onder SME-klanten te stimuleren? 

Uit het theoretisch kader zijn een aantal verwachtingen af te leiden over hoe de drie 

overtuigingsstrategieën van Cialdini (1987) invloed kunnen hebben op de intenties van klanten om 

ambassadeursactiviteiten uit te voeren. Deze hypothesen luiden als volgt: 

Hypothese 1: De overtuigingsstrategieën ‘sociale bewijskracht’ en ‘wederkerigheid’ zullen de sociale 

norm onder SME-klanten meer verhogen dan ‘sympathie’ en daarmee volgens het IMBP-model de 

intentie tot het ondernemen van ambassadeursactiviteiten stimuleren. 

Hypothese 2: De overtuigingsstrategie ‘sympathie’ zal meer leiden tot een positievere attitude onder 

SME-klanten dan ‘wederkerigheid’ en ‘sociale bewijskracht’ en daarmee volgens het IMBP-model de 

intentie tot het ondernemen van ambassadeursactiviteiten stimuleren. 
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4. Methode 
 

4.1 Ontwerp en stimuli 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden en erachter te komen welk overtuigingsprincipe van Cialdini 

(1987) het best gebruikt kan worden om ambassadeurschap te stimuleren, is er een experiment met 

een tussen-proefpersoon ontwerp uitgevoerd. Naar aanleiding van de gekozen overtuigingsprincipes 

van Cialdini (1987) bestond dit experiment uit drie condities: 

 Conditie 1: Sociale bewijskracht 

 Conditie 2: Wederkerigheid 

 Conditie 3: Sympathie 

In deze condities werd, zoals aangegeven, de soort overtuigingsstrategie gemanipuleerd. In overleg 

met Eneco Elektrisch Laden (EEL) is er gekozen om deze manipulaties te plaatsen in de context van een 

fictief nieuwsbrieffragment. Er werd gekozen voor een nieuwsbrief, omdat het ten eerste al op de 

planning stond van EEL om deze in de nabije toekomst toe te voegen aan de customer journey. Doordat 

dit een contactmoment is dat om de zoveel tijd plaatsvindt, wordt de e-mailmarketing in de 

aftersalefase bovendien structureel uitgebreid.  

Van de gehele nieuwsbrief toonde ik proefpersonen alleen het fragment met de manipulaties. Hier is 

voor gekozen, omdat de manipulatie in het geval van het tonen van een hele nieuwsbrief waarschijnlijk 

niet goed op zou vallen door de grote hoeveelheid tekst die de proefpersonen dan moesten lezen. 

Bij het maken van het nieuwsbrieffragment heb ik mij laten inspireren door de huisstijl van Eneco. De 

tekst begon met een alinea die in alle drie de condities hetzelfde was. In deze alinea werd de klant 

gevraagd om ambassadeursactiviteiten te ondernemen. In opdracht van EEL is de term ‘ambassadeur’ 

niet expliciet genoemd, omdat zij deze term niet vonden passen bij hun marketingstijl en eerdere 

communicatie naar klanten. Daarom is er gekozen om de klant gericht te vragen een van de activiteiten 

die onder ambassadeurschap valt te ondernemen. Uiteindelijk werden klanten gevraagd proactief 

feedback te geven aan EEL via sociale media kanalen. Dit is ten eerste de belangrijkste 

ambassadeursactiviteit voor de afdeling. Daarnaast leidt deze activiteit waarschijnlijk automatisch tot 

andere aspecten van ambassadeurschap. Als klanten hun feedback delen via sociale media, is de kans 

namelijk groot dat ook bekenden uit het sociale medianetwerk van de klant deze feedback oppikken. 

Daarmee laat de klant dus indirect ook aan zijn of haar directe omgeving weten wat er van EEL 

gevonden wordt.   

Na de alinea met de algemene tekst die hetzelfde was in elke conditie, volgde een alinea waarin de 

overtuigingsstrategie toegepast werd. De alinea met de verschillende manipulaties was in elke conditie 

ongeveer even lang om ervoor te zorgen dat tekstlengte niet voor het verschil in resultaten zou zorgen. 

Het verschil tussen de kortste en langste tekst was negentien woorden. Zie Bijlage 1 voor de 

nieuwsbrieffragmenten per conditie.  

4.1.1 Operationalisatie sociale bewijskracht 
Zoals reeds besproken in het theoretisch kader, zet sociale bewijskracht als overtuigingstechniek hoog 

in op sociale bevestiging dat anderen ook het gewenste gedrag vertonen. Daarom is er in dit onderzoek 

gekozen om een fictieve klant van Eneco Elektrisch Laden uit het SME-segment (in dit geval een ZZP’er) 
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kort aan het woord te laten. Hierin vertelt deze klant in een quote over zijn ervaringen met Eneco 

Elektrisch Laden en waarom hij ambassadeursactiviteiten op zich heeft genomen.  

4.1.2 Operationalisatie wederkerigheid 
Al eerder werd duidelijk dat het principe van wederkerigheid is gebaseerd op dat iemand graag iets 

terugdoet voor iemand anders die jou heeft geholpen, iets gegeven heeft en/of oprecht interesse heeft 

getoond. Een organisatie kan dat volgens Cialdini (1987) erg effectief doen door de klant proactief iets 

te geven, waardoor deze klant het gevoel heeft dat hij of zij wat terug moet doen. In de context van 

Eneco zal de afdeling Elektrisch Laden de klant dus iets moeten geven voordat deze overgaat op 

ambassadeursactiviteiten. Omdat het een fictieve nieuwsbrief is, zou de gift van Eneco ook fictief 

moeten zijn. Om klanten niet teleur te stellen, is er gekozen om met een bestaande gift te werken. 

Daarom beschreef de alinea in de wederkerigheidsconditie het bestaande nieuws dat EEL de 

MijnLaden-omgeving compleet vernieuwd heeft voor de klant.  

In de MijnLaden-omgeving kan een klant precies zien hoeveel deze heeft geladen en wat de kosten 

daarvan zijn geweest. De vernieuwde MijnLaden-omgeving heeft een hele nieuwe en daarmee 

overzichtelijkere lay-out gekregen voor de klant. Daarnaast zijn er nieuwe functionaliteiten 

toegevoegd aan deze online omgeving, zoals compatibiliteit met een smartphone. De alinea in de 

wederkerigheidsconditie beschreef deze vernieuwingen en deed de mededeling dat deze omgeving 

vanaf nu al online staat voor de klant.  

4.1.3 Operationalisatie sympathie 
Zoals in het theoretisch kader al duidelijk werd, willen organisaties vaak sympathiek overkomen door 

hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen (CSR). De visies van Eneco op een duurzamer 

Nederland sluiten goed aan bij deze techniek. Ook EEL legt vaak de nadruk op de groene stroom 

waarmee klanten van Eneco hun elektrische auto op kunnen laden. Daarom is de tekst in de 

sympathieconditie gericht op die groene initiatieven en daarmee de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van EEL.  

Aansluitend op die maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat de tekst in de sympathieconditie 

inhoudelijk over hoe Eneco Elektrisch Laden met hun groene stroom bijdraagt aan een duurzamere 

wereld. Hierin werd de nadruk gelegd op de grote stappen die EEL hierin maakt en waarom die stappen 

bijdragen aan een wereld die wij met een gerust hart kunnen doorgeven aan onze kinderen.  

 

4.2 Instrumentatie  
Om erachter te komen in hoeverre het gelukt is klanten te overtuigen om EEL proactief van feedback 

te voorzien via sociale media, is er een vragenlijst opgesteld. Bijna de gehele vragenlijst bestond uit 

zevenpuntsschalen: Likertschalen en semantische differentialen. Uiteindelijk zijn er vier afhankelijke 

variabelen opgenomen in de vragenlijst die voor een groot deel rechtstreeks uit de Integrated Model 

of Behavioral Prediction (IMBP) kwamen: attitude, gedragscontrole, sociale norm en gedragsintenties. 

Ajzen heeft een studie uit 2002 compleet gewijd aan hoe een onderzoeker de Theory of Planned 

Behavior effectief kan operationaliseren in een vragenlijst. Hierin worden dezelfde directe 

determinanten van gedrag besproken als in het IMBP. Daarom zal een groot deel van de vragenlijst uit 

dit experiment gebaseerd zijn op het onderzoek van Ajzen (2002).  
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Het eerste onderdeel van de vragenlijst is ook het eerste onderdeel van de TPB: de attitude ten 

opzichte van het proactief leveren van feedback aan EEL via sociale media. Volgens Ajzen (2002) zijn 

er zowel directe als indirecte metingen nodig de attitude van iemand. De directe meting levert een 

gemiddelde score op dat een indicatie geeft van de mate waarin proefpersonen een negatieve of 

positieve attitude hebben ten opzichte van een bepaald gedrag. In de vragenlijst van dit onderzoek 

werd de directe meting van de attitude geoperationaliseerd met de volgende vraag: Eneco Elektrisch 

Laden van feedback voorzien via sociale media kanalen lijkt me… Op deze vraag volgden een aantal 

evaluatieve semantische differentialen: onhandig – handig, onbelangrijk – belangrijk, slim – niet slim, 

onplezierig – plezierig, slecht – goed, risicoloos – risicovol, niet nuttig – nuttig, onverstandig – 

verstandig. Net als in de studie van Ajzen (2002) bestonden deze differentialen voor een deel uit 

instrumentele waarden en een deel uit intrinsieke (ook wel affectief genoemd) waarden. Daarnaast is 

de evaluatieve stelling ‘slecht – goed’ ook opgenomen, omdat deze volgens Ajzen (2002) op een 

effectieve manier de algemene evaluatie meet. In navolging van Ajzen (2002) zijn de polen soms 

omgewisseld om automatisch antwoorden te voorkomen en respondenten te stimuleren elke stelling 

zo goed mogelijk te laten verwerken en te beantwoorden.  

Het tweede onderdeel van de vragenlijst bestond uit de indirecte meting van de attitude. Volgens 

Ajzen (2002) meet de indirecte meting van de attitude de attitude zelf niet, maar de overtuigingen en 

evaluaties die daaraan ten grondslag liggen. Dit verschaft inzicht in de manier waarop de attitudes van 

de respondenten tot stand komen (Ajzen, 2002). De overtuigingen zijn gebaseerd op drie 

beredeneerde overwegingen die kunnen voorkomen wanneer klanten EEL van feedback voorzien via 

sociale media: 1) klanten moeten EEL een belangrijke speler vinden op de markt van elektrisch vervoer 

en duurzame energie, 2) sociale media moet een geschikt medium gevonden worden om organisaties 

van feedback te voorzien en 3) klanten moeten het nut inzien van feedback leveren om organisaties 

verder te helpen. Op basis van deze redeneringen zijn er vier stellingen opgenomen die gaan over de 

overtuigingen achter de attitudes.  

Na de stellingen over de overtuigingen volgden een aantal stellingen over de evaluaties van de 

overtuigingen. Op zowel de stellingen over de overtuigingen als die van de evaluaties konden 

respondenten aangeven in hoeverre ze het ermee eens waren of niet. Hieronder volgt een overzicht 

waarin beide soorten stellingen aan elkaar gekoppeld zijn. De eerste stelling meet telkens in hoeverre 

de overtuiging leeft en de tweede stelling (schuingedrukt) meet de evaluatie bij die overtuiging. 

Hierdoor is de tweede stelling een afgeleide van de eerste.  

‘Eneco Elektrisch Laden levert een significante bijdrage aan een duurzamere wereld.’ 

‘Ik vind een duurzamere wereld belangrijk.’ 

 

‘Eneco Elektrisch Laden levert een significante bijdrage op de markt van elektrisch vervoer.’ 

‘Ik vind elektrisch vervoer een belangrijke ontwikkeling.’ 

 

‘Sociale media kanalen zoals Facebook en Twitter zijn geschikte plekken om organisaties van 

feedback te voorzien.’ 

‘Ik vind het belangrijk om organisaties van feedback te voorzien.’ 

 

‘Om organisaties vooruit te helpen, is het belangrijk deze organisaties van feedback te voorzien.’ 

‘Ik vind het belangrijk om organisaties vooruit te helpen.’ 
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De volgende stellingen op de vragenlijst hadden betrekking op de sociale norm uit de IMBP. In dit 

gedeelte werd gekeken in hoeverre ‘belangrijke mensen’ voor de respondenten bevorderend zijn voor 

het beoogde gedrag. Om hier een gedetailleerd beeld van te krijgen, zal voor de stellingen over deze 

subjectieve norm eerst in kaart moeten worden gebracht wie die belangrijke mensen zijn in het leven 

van de betreffende respondent. Daarom is de volgende vraag gesteld: In welke mate gaat u in 

gesprek/verwacht u in gesprek te gaan met de volgende mensen over het leveren van feedback aan 

Eneco Elektrisch Laden via sociale media kanalen?. Daarna volgden een aantal groepen mensen waar 

respondenten op een zevenpuntsschaal konden aangeven of zij daar ‘nooit’ of ‘heel vaak’ mee in 

gesprek zullen gaan. De opties bestonden uit Partner, Ouders, Andere familieleden, Vrienden, Collega’s 

en Mede-ondernemers.  

Na de vraag wie werden bedoeld met ‘belangrijke mensen’, volgden de reguliere stellingen over de 

waargenomen sociale norm. Om de waargenomen sociale norm te meten, zijn er drie stellingen 

opgenomen in de vragenlijst: ‘Ik ken mensen die Eneco Elektrisch Laden van feedback hebben voorzien 

via sociale media kanalen’, ‘Mensen die belangrijk voor mij zijn verwachten dat ik feedback geef aan 

Eneco Elektrisch Laden via sociale media kanalen’, ‘De mensen die belangrijk voor mij zijn, zouden het 

goedkeuren als ik Eneco Elektrisch Laden van feedback voorzie via sociale media kanalen’. Volgens 

Ajzen (2002) wordt met de eerste stelling een descriptieve norm in kaart gebracht en met de tweede 

en derde stelling geïnformeerd naar de mening van belangrijke anderen (normatieve norm). Toch is 

het volgens Ajzen (2002) niet genoeg om alleen de sociale norm zelf van mensen in kaart te brengen. 

Men moet ook achterhalen in hoeverre mensen geneigd zijn zich te houden aan die sociale norm. 

Daarom zijn er nog twee stellingen opgenomen die komen uit de studie van Jurriens (2015). Deze items 

operationaliseren in hoeverre mensen zich houden aan hun sociale norm: ‘Als mensen die belangrijk 

voor mij zijn mij afraden om Eneco Elektrisch Laden van feedback te voorzien, ben ik geneigd daarnaar 

te luisteren’, ‘Als ik feedback geef aan Eneco Elektrisch Laden via sociale media kanalen, hecht ik veel 

waarde aan de mening van de mensen die belangrijk voor mij zijn’.  

De volgende sectie van de vragenlijst bestond uit stellingen die betrekking hadden op de waargenomen 

gedragscontrole. De waargenomen gedragscontrole zegt iets over in hoeverre iemand van mening is 

dat hij of zij in staat is het onderzochte gedrag uit te voeren (Ajzen, 2002). In de context van dit 

onderzoek gaat het onderzochte gedrag om het proactief feedback leveren op EEL via sociale media. 

Op basis van de studie van Ajzen (2002) zijn hierover drie stellingen opgenomen in de vragenlijst: ‘Ik 

ben in staat Eneco Elektrisch Laden van feedback te voorzien via sociale media kanalen’, ‘Ik verwacht 

geen problemen te ondervinden Eneco Elektrisch Laden van feedback te voorzien via sociale media 

kanalen’, ‘Het is voor mij haalbaar om Eneco Elektrisch Laden van feedback te voorzien via sociale 

media kanalen’. Ook op deze stellingen konden respondenten aangeven in hoeverre ze het eens of 

oneens waren met de stellingen op een zevenpuntsschaal.  

Het laatste onderdeel van de TPB dat in deze vragenlijst naar voren kwam, waren de gedragsintenties. 

Wat betreft de gedragsintenties zal dit onderzoek afwijken van de studie van Ajzen (2002). De beoogde 

gedragsintenties in deze studie waren namelijk gebaseerd op de customer extra role behaviors zoals 

gebruikt in het onderzoek van Ahearne, Bhattacharya & Gruen (2005). In de studie van deze 

onderzoekers kwam ook een operationalisatie van deze gedragingen naar voren. Ahearne et al. (2005) 

operationaliseerde ambassadeurschap met zeven items die waren gebaseerd op een onderzoek van 

Podsakoff, Ahearne & MacKenzie (1997). Omdat de items van het onderzoek uit 1997 waren gebaseerd 

op vrijwillige gedragingen van één collega naar de andere, hebben Ahearne et al. (2005) deze stellingen 
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omgevormd zodat het perspectief van de klant centraal stond. Bij het gebruik van deze stellingen in de 

context van de huidige studie, moet wel een kanttekening worden gemaakt. De nieuwsbrief stuurde 

klanten niet aan om alle aspecten van ambassadeurschap van Ahearne et al. (2005) te ondernemen, 

alleen om de organisatie proactief feedback te geven op sociale media. Toch is het een aspect van 

ambassadeurschap dat het gevoel van betrokkenheid onder klanten bij de organisatie zou kunnen 

vergroten en daarmee andere aspecten van ambassadeurschap ook zou kunnen stimuleren. Daarom 

zijn de andere ambassadeursactiviteiten uit Ahearne et al (2005) ook opgenomen in de vragenlijst.  

De items over ambassadeursactiviteiten bestaan uit zeven stellingen waar respondenten op aan 

kunnen geven in hoeverre ze het er oneens of eens mee zijn: 

- Ik zou de producten en diensten van Eneco Elektrisch Laden aanraden aan bekenden. 

- Ik zou nieuws over bijvoorbeeld nieuwe diensten van Eneco Elektrisch Laden laten zien aan 

mijn relaties. 

- Ik zou Eneco Elektrisch Laden van feedback voorzien via sociale media kanalen. 

- Ik zou mijn contactpersoon van Eneco Elektrisch Laden inlichten wanneer anderen negatief 

praten over deze organisatie. 

- Ik zou mijn contactpersoon van Eneco Elektrisch Laden inlichten over niet algemeen  bekende 

ontwikkelingen bij concurrenten van de organisatie. 

- Ik zou deelnemen aan evenementen die worden georganiseerd door Eneco Elektrisch Laden. 

- Ik zou het aanraden aan bekenden om een positie aan te nemen bij Eneco Elektrisch Laden. 

Na de items over de TPB volgde er nog een construct dat in dit onderzoek de ‘subjectieve meting van 

overtuigingsstrategie’ wordt genoemd. De vraag die bij dit construct hoorde was de volgende: Welk 

van de onderstaande argumenten zou voor u het zwaarst wegen in het beslissing om Eneco Elektrisch 

Laden van feedback te voorzien via sociale media kanalen? Na deze vraag volgden de drie 

overtuigingsstrategieën die kort werden beschreven. Respondenten konden een keuze maken voor 

één van deze strategieën. Met dit construct krijgen we naast een objectieve meting uit het experiment 

(waar de verschillende overtuigingsstrategieën worden getest) ook inzicht in wat de klanten zelf een 

belangrijk argument vinden om ambassadeurschap te tonen voor Eneco Elektrisch Laden.  

Ten slotte bevatte de vragenlijst nog een aantal vragen die betrekking hadden op een aantal 

demografische gegevens van klanten. Voor de gehele vragenlijst verwijs ik u door naar Bijlage 2.  

4.3 Proefpersonen en procedure 
Zoals eerder vermeld, zal dit onderzoek zich richten op klanten binnen het SME-segment van Eneco 

Elektrisch Laden (EEL). De afdeling heeft de beschikking over een ruime database van contacten van 

deze klanten. Uiteindelijk heb ik uit deze database 61 proefpersonen voor het experiment geworven 

tussen de 26 en 79 jaar oud (M = 51.54; SD = 10.04). Ruim driekwart (76%) van de respondenten waren 

tussen de 40 en 60 jaar oud. 9 proefpersonen waren vrouw (15%) en 50 proefpersoon (82%) waren 

man. 11 (18%) respondenten waren laagopgeleid en 48 (79%) respondenten waren hoogopgeleid. 

Omdat het klanten zijn uit het SME-segment werd er ook een onderscheid gemaakt tussen of de 

respondent een ZZP’er was of onderdeel van een MKB. Uit de analyse bleek dat 7 (12%) respondenten 

ZZP’er waren en 35 (57%) onderdeel waren van een MKB. 15 (25%) van de respondenten gaven aan 

dat ze buiten deze categorieën vielen. Hierbij gaven respondenten vooral aan dat ze in loondienst 

waren van een grote organisatie of reeds gepensioneerd. Chikwadraattesten toonden aan dat 

proefpersonen evenredig waren verdeeld over alle drie de condities wat betreft geslacht (X2 = 2.54; df 
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= 2; p = .28) en opleidingsniveau (X2 = 2.40; df = 2; p = .30). Ook de gemiddelde leeftijd van de 

respondenten bleek volgens een Oneway Anova niet significant te verschillen tussen de condities (F 

(2,56) = 1.42; p = .25). 

Respondenten konden het experiment geheel online uitvoeren met een link die ik in een e-mail naar 

hen had gestuurd. Allereerst kregen zij instructies over de opzet van het experiment. Daarna toonde 

het scherm het nieuwsbrieffragment. Proefpersonen werden random toegewezen aan één van de drie 

condities. Na het lezen van het nieuwsbrieffragment konden de respondenten beginnen met de 

vragenlijst. Het experiment duurde ongeveer acht tot twaalf minuten. 

 

4.4 Overige gegevens respondenten 
In opdracht van Eneco Elektrisch Laden (EEL) zijn er ook nog een aantal andere gegevens in kaart 

gebracht. Ten eerste is nagegaan hoe lang respondenten al klant waren van EEL. 17 (28%) 

respondenten waren nog maar net klant (0 – 1 jaar). 14 (23%) respondenten gaven aan al wat langer 

klant te zijn, namelijk 1 tot 2 jaar. En 27 (44%) proefpersonen waren al langer dan 2 jaar klant van EEL.  

 

Daarnaast is het voor EEL interessant wat de locatie is van een laadpaal van een klant. Daarbij maakt 

EEL onderscheid tussen een laadpunt op een zakelijke locatie en een laadpunt op een thuislocatie. Ook 

kan het voorkomen dat een klant geen laadpunt heeft van Eneco, maar wel een laadabonnement met 

een pasje of sleutelhanger waarmee diegene kan laden tegen een tarief van Eneco. Uit een 

frequentieanalyse blijkt dat 23 (38%) van de respondenten een laadpunt heeft op een zakelijke locatie 

en 22 (36%) een laadpunt op een thuislocatie. 11 (18%) respondenten gaven aan een laadpunt op 

beide locaties te bezitten en 2 (3%) respondenten hadden alleen een laadpas bij Eneco.  

 

Daarnaast wilde EEL weten of de laadpunten van klanten vooral gelokaliseerd waren in een stad of in 

een dorp. Dit om een beeld te krijgen van de geografische spreiding van klanten. 29 (49%) 

respondenten bleken een laadpunt in de stad te hebben en 23 (38%) hadden een laadpunt laten 

installeren in een dorp. 5 (8%) andere respondenten gaven aan dat hun laadpunt buiten een dorp of 

een stad was geïnstalleerd. Om de geografische spreiding van laadpunten van Eneco nog beter in kaart 

te brengen, is ook de spreiding van die laadpunten over de 12 provincies van Nederland achterhaald 

(zie Tabel 1). Hieruit blijkt dat de meerderheid van de respondenten in de Randstad (de provincies 

Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) woont (61%). De rest (39%) van de proefpersonen woont 

buiten de Randstad. 
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Tabel 1: Spreiding laadpunten over provincies Nederland 

Provincie % 

Groningen - 

Friesland 4.8 

Drenthe 3.2 

Overijssel - 

Flevoland 3.2 

Gelderland 14.5 

Utrecht 9.7 

Noord-Holland 24.2 

Zuid-Holland 27.4 

Zeeland - 

Noord-Brabant 8.1 

Limburg 4.8 

Totaal 100 

 

4.5 SME-klantprofiel 
Omdat EEL hun communicatie beter wil afstemmen op de persoonlijke situatie van klanten uit het 

SME-segment, heb ik de opdracht gekregen een profiel samen te stellen van de SME-klant. Nu we de 

persoonsgegevens van de respondenten in kaart hebben gebracht, kan er op basis van deze steekproef 

een klantprofiel worden opgesteld. Dit klantprofiel is gebaseerd op de kenmerken die het meest 

voorkomen in deze steekproef. Dit leidt tot de volgende conclusie:  

De modale SME-klant is/woont 

- Een man 

- Tussen de 40 en 60 jaar oud 

- Hoogopgeleid 

- Onderdeel van een MKB 

- In de Randstad 

 

4.6 Betrouwbaarheden 
Als eerste werd de betrouwbaarheid bepaald van het construct attitude. Dit construct bleek een hoge 

betrouwbaarheid te hebben (α = .92).  Alle items die hoorden bij de attitude werden daarom 

samengevoegd tot één construct. Dit gold ook voor de andere drie constructen. De items van de 

waargenomen sociale norm waren namelijk redelijk betrouwbaar (α = .78). Ook het construct 

waargenomen gedragscontrole bleek betrouwbaar te zijn (α = .87). Ten slotte hadden de items van 

gedragsintenties een hoge betrouwbaarheid (α = .91).  

4.7 Factoranalyse overtuigingen en evaluaties 
Door middel van een Principal Component-analyse met Varimaxrotatie is bepaald welke items van de 

overtuigingen en evaluaties samengenomen kunnen worden tot één factor (zie Tabel 2). Hieruit blijkt 

dat de overtuigingen in dit onderzoek uiteenvallen in twee componenten. Voor elk van deze 

componenten is een overlappende overtuiging bedacht die is gebaseerd op de twee overtuigingen 

waar de nieuwe factor uit bestaat: ‘EEL levert een bijdrage aan elektrisch vervoer en daarmee aan een 

duurzame wereld’ en ‘Feedback geven via sociale media kanalen helpt organisaties vooruit’. Deze twee 
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factoren verklaren samen 73% van de variantie. Dezelfde soort factoranalyse is gedaan voor de 

evaluaties. Deze blijken ook uiteen te vallen in twee componenten waar twee nieuwe stellingen aan 

zijn gekoppeld: ‘Ik wil een duurzame wereld’ en ‘Ik wil organisaties helpen’. Deze twee factoren 

verklaren samen 85% van de variantie.  

 

Tabel 2: Geroteerde factorladingen voor overtuigingen en evaluaties (N = 61) 

Factor overtuiging Item Factorlading 

1. EEL levert een 

bijdrage aan 

elektrisch vervoer en 

daarmee een 

duurzame wereld 

 Eneco Elektrisch Laden levert een 

significante bijdrage aan een duurzamere 

wereld 

 

 Eneco Elektrisch Laden levert een 

significante bijdrage op de markt van 

elektrisch vervoer 

 

(.90) 

 

 

 

(.85) 

2. Feedback geven via 

sociale media 

kanalen helpt 

organisaties vooruit 

 Sociale media kanalen zoals Facebook en 

Twitter zijn geschikte plekken om 

organisaties van feedback te voorzien 

 

 Om organisaties vooruit te helpen, is het 

belangrijk deze organisaties van feedback 

te voorzien 

(.74) 

 

 

 

(.86) 

Factor evaluatie   

3. Ik wil organisaties 

helpen 

 Ik vind het belangrijk om organisaties van 

feedback te voorzien 

 

 Ik vind het belangrijk om organisaties 

vooruit te helpen 

(.94) 

 

 

(.92) 

4. Ik wil een duurzame 

wereld 

 Ik vind een duurzame wereld belangrijk 

 

 Ik vind elektrisch vervoer een belangrijke 

ontwikkeling 

 

(.89) 

 

(.90) 

 

  



 27/53 

 

5. Resultaten 
 

In deze resultatensectie zullen de variabelen aan bod komen in de volgorde van de Integrative Model 

of Behavioral Prediction (IMBP) uit het theoretisch kader.  

5.1 Overtuigingen en evaluaties 
Zoals reeds besproken in de methodesectie, is het bij attitudes allereerst belangrijk om te kijken hoe 

deze tot stand komen. In de methodesectie zijn de overtuigingen en evaluaties beiden gereduceerd 

tot twee factoren (zie Tabel 2). De factoren van overtuigingen en evaluaties zijn echter niet 

onafhankelijk en kunnen ook aan elkaar gekoppeld worden door middel van onderwerp (zie Tabel 3).  

 

Tabel 3: Factoren overtuigingen en evaluaties (schuingedrukt) per onderwerp 

Onderwerp        Factor 

1. Duurzaamheid 1. EEL levert een bijdrage aan elektrisch vervoer en 

daarmee een duurzame wereld  

 

4.    Ik wil een duurzame wereld  

2. Feedback 2.    Feedback geven via sociale media kanalen helpt                

organisaties vooruit  

 

3.     Ik wil organisaties helpen  

 

Nu is het mogelijk om niet alleen te achterhalen in hoeverre de scores op overtuigingen en evaluaties 

per conditie verschillen, maar ook in hoeverre die scores verschillen per onderwerp. Om deze 

verschillen te achterhalen, is er een ANOVA voor herhaalde metingen uitgevoerd. Deze analyse 

bestond uit twee onafhankelijke variabelen die binnen proefpersonen waren gemeten: attitude 

(overtuigingen en evaluaties) en onderwerp (duurzaamheid en feedback). De onafhankelijke variabele 

tussen proefpersonen was overtuigingsstrategie (sociale bewijskracht, wederkerigheid en sympathie). 

De afhankelijke variabele was de score op de factoren van de overtuigingen en evaluaties. In Tabel 4 

zijn de gemiddelden per conditie te zien.  
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Tabel 4: Gemiddelden (en standaarddeviaties) van overtuigingen en evaluaties (schuingedrukt 

weergegeven) per onderwerp per conditie  

 Sociale 

bewijskracht 

Wederkerigheid Sympathie 

Duurzaamheid 

EEL levert een bijdrage aan elektrisch 

vervoer en daarmee een duurzame 

wereld  

 

Ik wil een duurzame wereld  

 

5.33 (1.00) 

 

 

 

     6.31 (1.09) 

 

5.53 (0.81) 

 

 

 

      6.36 (0.74) 

 

5.14 (1.28) 

 

 

 

   6.25 (0.53) 

 

Feedback 

Feedback geven via sociale media 

kanalen helpt organisaties vooruit  

 

Ik wil organisaties helpen  

 

4.71 (1.37) 

 

 

     5.02 (1.54) 

 

4.44 (1.35) 

 

 

       5.58 (0.93) 

 

5.02 (1.03) 

 

 

    5.57 (1.00) 

 

De analyse wees ten eerste uit dat er geen hoofdeffect was van conditie (F (2,58) = 0.23; p = .79). Wel 

bleek er een hoofdeffect te zijn van attitude (F (1,58) = 68.76; p < .001). Respondenten scoorden 

significant hoger op de factoren voor evaluaties (M = 5.85; SD = 0.11) dan op de factoren voor 

overtuigingen (M = 5.03; SD = 0.12). Dat betekent dat respondenten zich meer kunnen vinden in de 

evaluaties dan in de overtuigingen. Ook bleek er een significant hoofdeffect te zijn van onderwerp (F 

(2,58) = 34.97; p < .001). Respondenten gaven een hogere score op het onderwerp duurzaamheid (M 

= 5.82; SD = 0.10) dan op het onderwerp feedback (M = 5.06; SD = 0.14). Klanten zijn dus meer 

overtuigd dat EEL bijdraagt aan een duurzame wereld dan dat feedback geven voor organisaties 

belangrijk is. Naast bovenstaande hoofdeffecten zijn er geen interactie-effecten gevonden. Zo was het 

interactie-effect tussen attitude en conditie niet significant (F (2,58) = 0.98; p = .38). Dit gold ook voor 

de interactie-effecten tussen onderwerp en conditie (F (2,58) = 2.09; p = .17), attitude en onderwerp 

(F (2,58) = 2.13; p = .15) en attitude, onderwerp en conditie (F (2,58) = 1.99; p = .15).  

 

5.2 Beïnvloeders sociale norm 
Om de sociale norm onder respondenten vast te stellen, zijn er een aantal stellingen opgenomen in de 

vragenlijst die vooral gingen over wat andere belangrijke mensen in het leven van de respondent 

zouden vinden van het doen van ambassadeursactiviteiten voor Eneco Elektrisch Laden. Maar wie 

definiëren respondenten als belangrijke mensen? Zoals al in de methodesectie genoemd werd, konden 

respondenten daarom bij een aantal groepen mensen aangeven hoe sterk zij verwachten daarmee in 

gesprek te gaan. De score 1 staat voor ‘nooit’ en de score 7 staat voor ‘heel vaak’. Om te achterhalen 

in hoeverre de scores op de beïnvloeders verschillen per partij en per conditie, is er een ANOVA voor 

herhaalde metingen uitgevoerd. De gemiddelden en standaarddeviaties per conditie zijn weergegeven 

in Tabel 5.  

 

De ANOVA voor herhaalde metingen wees geen interactie-effect uit tussen beïnvloeders en conditie 

(F (2,58) = 1.01; p = .37). De gebruikte overtuigingsstrategie leidt dus niet tot verschillende scores op 
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de beïnvloedende partijen van de sociale norm. Voor het hoofdeffect van beïnvloeders bleek uit een 

Mauchly’s test dat er niet was voldaan aan de assumptie van sphericiteit (χ 2 (14) = 80.47, p < .001). 

Daarom zijn de vrijheidsgraden aanpast door middel van de Greenhouse-Geisser correctie. De ANOVA 

voor herhaalde metingen wees uit dat er een hoofdeffect was van beïnvloeders (F (3.42,198.25) = 

13.56; p < .001). De onderlinge verschillen tussen beïnvloedende partijen van de sociale norm staan 

weergegeven in Figuur 3. De gemiddelde waardes van de verschillende items staan vermeld in het 

figuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Staafdiagram van  gemiddelden en standaarddeviaties beïnvloeders sociale norm 
 

Uit de analyse blijkt dat klanten zich het minst laten beïnvloeden door hun ouders. Deze partij verschilt 

significant met alle andere partijen (laagst gevonden waarde voor t = -4.13, p = .002). De hoogste score 

lijken respondenten te geven voor collega’s, maar deze partij blijkt niet significant te verschillen met 

vrienden (t = 1.49, p = 1.00) en mede-ondernemers (t = 1.45, p = 1.00). De partij collega’s verschilt 

echter wel als enige partij significant met alle drie de partijen (familie) die het laagste gemiddelde 

hebben: ouders (t = 6.63, p < .001), partner (t = 3.52, p = .01) en andere familieleden (t = 3.38, p = .02). 

Klanten lijken zich dus eerder te laten beïnvloeden door collega’s dan door familie.  

 

5.3 Gedragsintenties en determinanten 
Nu de scores bekend zijn voor de onderliggende constructen van attitude en de sociale norm, kunnen 

de determinanten van gedragsintenties zelf worden geanalyseerd. Met een Oneway Anova werd 

nagegaan of er een effect is van soort overtuigingsstrategie op de scores van de attitude en de sociale 

norm. Deze zelfde analyse voerden we ook uit voor de scores op de waargenomen gedragscontrole en 

het construct gedragsintenties. In Tabel 5 staan de gemiddelde scores, standaarddeviaties en 

effectgroottes van deze variabelen weergegeven.  
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Tabel 5: Gemiddelden (en standaarddeviaties) en effectgroottes van attitude, sociale norm, 

waargenomen gedragscontrole en gedragsintenties per conditie 

 Sociale 

bewijskracht 

Wederkerigheid Sympathie F (2,58) = 

Attitude  4.15 (1.41) 3.92 (1.40) 4.15 (1.17)  0.20; p = .82 

 

Sociale norm 

 

 

2.50 (1.08) 

 

2.94 (1.42) 

 

3.04 (1.12) 

 

1.22; p = .30 

Waargenomen 

gedragscontrole 

 

4.56 (1.91) 3.57 (1.93) 4.56 (1.64) 1.84; p = .17 

Gedragsintenties 

 

3.38 (1.68) 4.00 (1.28) 3.50 (1.26) 1.01; p = .37 

 

Wat opvalt aan Tabel 5 is dat er geen effecten zijn van soort overtuigingsstrategie. Hypothese 1 

voorspelde dat de sociale norm hoger zou uitvallen bij de overtuigingsstrategieën sociale bewijskracht 

en wederkerigheid dan bij sympathie. Dit is volgens Tabel 5 niet het geval. Hypothese 2 wordt ook niet 

ondersteund door bovenstaande resultaten. De overtuigingsstrategie sympathie leidt niet tot een 

hogere score op de attitude dan de andere twee overtuigingsstrategieën.  

 

5.4 Subjectieve meting soort overtuigingsstrategie 
Uit bovenstaande resultaten blijkt dat er geen onderlinge verschillen in effectiviteit zijn tussen de 

soorten overtuigingsstrategieën. Dit was een objectieve meting voor de effectiviteit van de 

verschillende overtuigingsstrategieën. Maar zoals al uit de methode bleek, is er ook een subjectieve 

meting gedaan waarbij er is gekeken wat volgens klanten de beste overtuigingsstrategie is om hen 

over te halen ambassadeur te worden van EEL. Uit een frequentieanalyse blijkt een duidelijk resultaat: 

de overgrote meerderheid van de respondenten zegt het snelst te worden overtuigd door de 

sympathiestrategie (54%). Daarna zijn er 24 respondenten (39%) die menen dat zij door een 

wederkerigheidstrategie het beste kunnen worden overgehaald. Ten slotte geven maar 3 klanten aan 

(5%) dat zij sociale bewijskracht een effectieve overtuigingsstrategie vinden.  

 

5.5 Determinanten van ambassadeurschap 
Om te bepalen of ambassadeurschap wordt bepaald door dezelfde drie determinanten van gedrag als 

de Integrative Model of Behavioral Prediction (IMBP) voorspelt, is er eerst gekeken of deze variabelen 

in dit experiment correleren. In Tabel 6 worden de correlaties tussen deze variabelen weergegeven. 
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Tabel 6: Correlaties tussen intenties en de drie determinanten van gedrag 

 Attitude Sociale norm Gedragscontrole Intenties 

Attitude -    

Sociale norm .37* -   

Gedragscontrole .49** .38* -  

Intenties .41** .54** .24 - 

*p < .05; ** p < .001 

 

De meeste variabelen uit de IMBP correleren ook in dit experiment tussen elkaar. Deze correlaties 

hebben een positieve waarde waardoor een hogere score op het ene construct ook leidt tot een 

hogere score op het andere construct. In tegenstelling tot de IMBP is er geen significante correlatie 

gevonden tussen gedragscontrole en gedragsintenties.  

 

Om te onderzoeken of de attitude, sociale norm en gedragscontrole de gedragsintentie van klanten 

voorspellen, is er een multipele regressieanalyse uitgevoerd. Op basis van de bovenstaande 

correlatieanalyse, heb ik met behulp de entermethode in de eerste stap de sociale norm toegevoegd. 

In de tweede stap werd de attitude toegevoegd en in de derde stap de gedragscontrole. Deze 

regressieanalyse resulteert in een model met drie stappen. In Tabel 7 staan de drie modellen 

weergegeven met de belangrijkste parameters.  

 

Tabel 7: De drie potentiële voorspellers van gedragsintentie en hun parameters 

Model b SE β p R2 Fchange Pchange 

1. Constant 1.82 0.40  <.001    

Sociale norm 0.63 0.13 .54 <.001 .29 23.92 <.001 

        

2. Constant 1.01 0.54  .06    

Sociale norm 0.53 0.14 .45 <.001    

Attitude 0.27 0.13 .25 <.05 .34 4.72 <.05 

 

 

3. Constant 1.07 0.55  .06    

Sociale norm 0.55 0.14 .46 <.001    

Attitude 0.31 0.14 .28 <.05    

Gedragscontrole -0.06 0.10 -.08 .56 .35 0.35 .56 

 

De eerste stap met daarin alleen sociale norm als voorspeller verklaart meer variantie van de variabele 

gedragsintentie dan het nulmodel (R2 = .29, Fchange (1, 59) = 23.92, p < .001). De tweede stap is echter 

weer een verbetering in verklaarde variantie ten opzichte van de eerste stap (R2 = .34, Fchange (1, 58) = 

4.72, p < .05). Dit komt door de significante bijdrage van zowel de sociale norm (b = 0.53, p < .001) als 

de attitude (b = 0.27, p < .05). Dit laat zien dat proefpersonen die een positievere attitude hadden en 

aangaven meer beïnvloed te worden door anderen, ook een grotere intentie hadden om 

ambassadeursactiviteiten uit te voeren. De gestandaardiseerde beta’s geven aan dat de sociale norm 

een sterkere voorspeller voor gedragsintenties is dan de attitude (β = .45 in vergelijking met β = .25). 
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In het derde model werd gedragscontrole toegevoegd. De gedragscontrole blijkt geen significante 

invloed te hebben op het model (Fchange < 1).  

 

Nu we weten dat de attitude een significante voorspeller is van de gedragsintenties, is het ook 

belangrijk om te kijken of er overtuigingen en evaluaties zijn die de attitude voorspellen. Daarom is er 

een multipele regressieanalyse met entermethode uitgevoerd waar de vier factoren van de 

overtuigingen en evaluaties in één keer werden toegevoerd. De resultaten staan weergegeven in Tabel 

8.  

 

Tabel 8: Factoren overtuigingen en evaluaties (schuingedrukt) en hun voorspellende waarden voor 

attitude 

Factor b SE β 

Constant -0.32 1.16  

EEL levert een bijdrage aan een 

elektrisch vervoer en daarmee aan een 

duurzame wereld 

0.05 0.15 .04 

Feedback geven via sociale media 

kanalen helpt organisaties vooruit 

0.71 0.13 .68* 

Ik wil een duurzame wereld 0.17 0.18 .10 

Ik wil organisaties helpen -0.05 0.15 -.05 

* p < .001 

Uit de analyse volgt een model met een significant voorspellende waarde voor attitude (R2 = .45, Fchange 

(4, 56) = 11.33, p < .001). Uit Tabel 8 blijkt dat alleen de overtuiging ‘Feedback geven via sociale media 

kanalen helpt organisaties vooruit’ een voorspellende waarde heeft voor de attitude over het 

ondernemen van ambassadeursactiviteiten (b = 0.71, p < .001). De waarde van de gestandaardiseerde 

BETA-waarde is positief, wat inhoudt dat een hoge score voor de overtuiging ‘Feedback geven via 

sociale media kanalen helpt organisaties vooruit’ samengaat met een hoge score op de attitude.  

De uitkomsten van de bovenstaande analyses wat betreft de voorspellende waarden van de 

determinanten van gedrag worden in Figuur 4 schematisch weergegeven.  

 

 

 
 

 

Figuur 4: Schematische weergave van de uitkomsten van de regressieanalyses 
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5.6 Verschillen tussen klantduurgroepen 
In de vorige paragrafen is gekeken naar de invloed van de soorten overtuigingsstrategieën van Cialdini 

(1987) op de determinanten van de intenties om ambassadeursactiviteiten uit te voeren. Naast de 

determinanten uit de Integrative Model of Behavioral Prediction, zijn er in de vragenlijst ook een aantal 

gegevens van de proefpersoon als klant van Eneco Elektrisch Laden (EEL) in kaart gebracht. Als we 

kijken naar de mogelijke invloed van persoonsgegevens op het worden van ambassadeur van EEL, is 

het vooral interessant om te kijken hoe lang iemand al klant is. Iemand die namelijk al lang klant is van 

EEL en waarschijnlijk hoofdzakelijk tevreden is, zal misschien eerder iets ondernemen voor de 

organisatie dan iemand die net klant is. Daarom bestaan er mogelijk verschillen in scores op 

ambassadeursintenties tussen deze groepen.  

Om te achterhalen of klantduur een effect heeft op de gedragsintenties van klanten, is er opnieuw een 

multipele regressie uitgevoerd. Er werd in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen drie 

klantduurgroepen: 0 – 1 jaar, 1 - 2 jaar en 2 jaar of langer. Voor de multipele regressie werden er van 

deze drie groepen eerst twee dummyvariabelen gemaakt. Een klantduur van 2 jaar of langer werd 

gebruikt als referentiecategorie. De eerste dummyvariabele vergeleek 0 – 1 jaar met 2 jaar of langer 

(klantduur0-1) en de tweede dummyvariabele vergeleek 1 – 2 jaar met 2 jaar of langer (klantduur1-2). 

De twee dummyvariabelen werden als tweede aan de regressieanalyse (met entermethode) 

toegevoegd. Als eerste werden de sociale norm en de attitude (de significante voorspellers uit Tabel 

6) toegevoegd. Het nieuwe model met klantduur is gepresenteerd in Tabel 9.  

Tabel 9: Parameters voor regressiemodellen determinanten van gedragsintentie en klantduurgroepen 

Model b SE β p R2 Fchange Pchange 

1. Constant 1.01 0.54  .06    

Sociale norm 0.53 0.14 .45 <.001    

Attitude 0.27 0.13 .25 <.05 .34 15.08 <.001 
 
 

2. Constant 1.30 0.53  <.05    

Sociale norm 0.44 0.13 .37 <.05    

Attitude 0.33 0.12 .30 <.05    

Klantduur0-1 -0.90 0.36 -.29 <.05    

Klantduur1-2 -0.05 0.37 -.02 .89 .42 3.54 <.05 

 
Uit de analyse blijkt dat het model met de klantduurgroepen significant meer variantie verklaart dan 

het eerste model (R2 = .42, Fchange (2, 56) = 3.52, p < .05). Dit komt door de significante bijdrage van de 

variabele klantduur0-1 (b = -0.90, p < .05). De negatieve regressiecoëfficiënt bij deze variabele geeft 

aan dat een klantduur van 0 tot 1 jaar een negatievere score voorspelt voor gedragsintentie dan een 

klantduur van 2 jaar of langer. Met andere woorden: respondenten die nog maar net klant zijn (0 – 1 

jaar) geven aan dat zij minder intentie voelen om ambassadeursactiviteiten uit te voeren voor EEL dan 

respondenten die al langer klant zijn (2 jaar of langer).  

 

Om erachter te komen of de verschillen tussen klantduurgroepen ook merkbaar zijn in de 

totstandkoming van gedragsintentie, is er nog een multipele regressie uitgevoerd. Bij deze analyse zijn 

de interacties tussen sociale norm en klantduur op gedragsintentie als variabelen toegevoegd aan 
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model 2 uit Tabel 9. Ook de interacties tussen attitude en klantduur op gedragsintentie zijn toegevoegd 

aan dit model. De resultaten worden gepresenteerd in Tabel 10.  

 
Tabel 10: Parameters voor regressiemodel determinanten van gedragsintentie en klantduurgroepen 

aangevuld met interactie-effecten 

Model 

 

b SE β p R2 Fchange Pchange 

3. Constant 1.04 0.73  .16    

Sociale norm 0.53 0.20 .45 <.05    

Attitude 0.32 0.17 .29 .06    

Klantduur0-1 0.04 1.26 .01 .98    

Klantduur1-2 -0.19 1.42 -.06 .90    

Klantduur0-1xSocial -0.34 0.37 -.29 .36    

Klantduur1-2xSocial -0.10 0.32 -.09 .76    

Klantduur0-1xAttitude -0.01 0.30 -.02 .96    

Klantduur1-2xAttitude 0.10 0.36 .13 .77 .43 0.31 .87 

 

Het nieuwe model met de interactievariabelen verklaart niet significant meer variantie dan model 2 

uit Tabel 9 (Fchange (2, 56) = 0.31, p = .87). Dit betekent dat de effecten van sociale norm en attitude op 

gedragsintentie niet verschillen per klantduurgroep.  
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6. Conclusies en discussie  
 

De focus van dit onderzoek lag op het vinden van een geschikte overtuigingsstrategie om klanten in 

een extra contactmoment gedurende de aftersalefase te overtuigen ambassadeursactiviteiten te 

ondernemen voor Eneco Elektrisch Laden (EEL). De onderzoeksvraag was dan ook de volgende: 

Welke overtuigingsstrategie van Cialdini (1987) kan Eneco Elektrisch Laden in het extra contactmoment 

in de aftersalefase het beste inzetten om ambassadeurschap onder SME-klanten te stimuleren? 

Bij het testen van drie vooraf uitgekozen overtuigingsstrategieën (sociale bewijskracht, 

wederkerigheid en sympathie) werden geen onderlinge verschillen aangetoond. Sympathie als 

overtuigingsstrategie leidde niet tot een positievere attitude dan wederkerigheid en sociale 

bewijskracht. De laatste twee persuasieve technieken leidden bovendien niet tot een hogere score op 

de sociale norm dan de sympathietechniek. Ook de scores op gedragsintentie verschilden niet 

significant van elkaar tussen de drie overtuigingstechnieken. Door het uitblijven van verschillen tussen 

deze overtuigingstechnieken kunnen we op basis van objectieve metingen geen uitspraken doen over 

welke overtuigingstechniek het meest effectief is om klanten van EEL te overtuigen ambassadeur te 

worden.  

Op basis van de subjectieve meting van de meest effectieve overtuigingsstrategie kunnen we wel 

uitspraken doen. Heel weinig klanten denken namelijk dat de argumenten uit de persuasieve techniek 

met sociale bewijskracht hen zal overhalen ambassadeur te worden van EEL. De overgrote 

meerderheid van de klanten denkt dat zij door het argument dat EEL bijdraagt aan een groenere 

wereld (de sympathieconditie) het beste kunnen worden overgehaald om ambassadeursactiviteiten 

te vertonen. Ongeveer een even grote hoeveelheid zou worden overgehaald door de 

wederkerigheidstechniek. Op basis van deze gegevens kan EEL dus beter niet kiezen voor de 

overtuigingstechniek met sociale bewijskracht om klanten over te halen ambassadeur te worden.   

Met een subjectieve meting blijft het echter altijd de vraag of klanten zelf goed kunnen inschatten met 

welke argumenten zij overtuigd kunnen worden om ambassadeursactiviteiten te ondernemen. De 

objectieve metingen hebben namelijk geen duidelijk inzicht gegeven in welke overtuigingsstrategie 

Eneco Elektrisch Laden (EEL) het best kan inzetten. Maar waarom zien we dan niet de verwachte 

verschillen tussen overtuigingsstrategieën terug in de objectieve metingen? Het uitblijven van effecten 

voor soort overtuigingsstrategie zou ten eerste kunnen liggen aan het ontbreken van een nulmeting. 

Er waren bij de start van dit onderzoek geen waarden bekend over de intentie om ambassadeur te 

worden voordat er een nieuw contactmoment werd gepresenteerd. Daardoor kon er niet gekeken 

worden of de overtuigingsstrategieën überhaupt een effect hadden op gedragsintenties en of deze 

effecten verschilden per soort overtuigingsstrategie. Bovendien hadden we door een nulmeting 

kunnen achterhalen of het toevoegen van een contactmoment aan de customer journey op zichzelf 

nog effect had op de ambassadeursintenties van klanten.  

De tweede mogelijke verklaring voor het uitblijven van effecten voor soort overtuigingsstrategie, is de 

operationalisatie van sympathie als overtuigingstechniek. In de conditie wederkerigheid werd de klant 

een verhaal voorgelegd dat nieuw was: de Mijnladen-omgeving was vernieuwd. Ook in de conditie met 

sociale bewijskracht werd de klant geconfronteerd met een nieuw element: een mede-ondernemer 

voerde enthousiast ambassadeursactiviteiten uit. In de conditie die sympathie zou moeten opwekken, 

werd de klant een verhaal voorgelegd die de meesten waarschijnlijk al wisten: EEL draagt bij aan een 
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duurzame wereld, omdat klanten van EEL hun auto kunnen opladen met groene stroom. Veel van de 

ondervraagde klanten zullen dit weten, omdat het immers een van de belangrijkste marketingslogans 

is voor EEL. Daardoor zou een effect van sympathie in dit experiment niet zo sterk uitpakken als vooraf 

werd verwacht. Overtuigen met sympathie zou wellicht wél effectief kunnen zijn als EEL daarbij een 

goed initiatief voor de maatschappij deelt dat de klant nog niet wist. Dit is het proberen waard, omdat 

klanten zelf aangaven het snelst te worden overtuigd om ambassadeur te worden door de 

overtuigingsstrategie die sympathie opwekt.  

Waar de verwachte effecten van de overtuigingsstrategieën van Cialdini (1987) dus uitbleven, hebben 

we echter wel meer inzicht gekregen in de manier waarop ambassadeurschap tot stand komt bij 

klanten van EEL. De intentie om ambassadeurschap uit te voeren wordt ten eerste sterk voorspeld 

door de sociale norm die klanten hebben. Als klanten er sterker van overtuigd zijn dat belangrijke 

mensen in hun omgeving het positief vinden als deze ambassadeur wordt van EEL, dan zorgt dat ook 

voor meer intentie om ambassadeursactiviteiten uit te voeren. Maar uit de analyses bleek dat de 

scores op de sociale norm erg laag waren. Dit betekent dat klanten zich niet erg laten beïnvloeden 

door belangrijke mensen uit hun omgeving als het aankomt op het worden van een ambassadeur. Hier 

lijkt dus nog aardig wat winst op te kunnen worden geboekt. De vraag is alleen hoe.  

Het klantprofiel dat is samengesteld van de modale SME-klant (zie Methode) biedt wellicht 

mogelijkheden in het verhogen van de sociale norm onder klanten. Op basis van de kenmerken van 

het klantprofiel kan er bijvoorbeeld een fictief persoon/beïnvloeder worden gecreëerd die terugkomt 

in bijvoorbeeld een nieuwsbrief en enthousiast is over ambassadeurschap bij EEL. Omdat de 

kenmerken van deze persoon dan in de meeste gevallen dichtbij de ontvanger liggen, wordt deze 

ontvanger ook sneller door dit individu beïnvloed (Melamed et al., 1978). De beïnvloeder zou door de 

overlappende kenmerken bovendien eerder gezien kunnen worden als mede-ondernemer, vriend of 

potentiële collega (je partner, ouders of familie hebben deze overlappende kenmerken vaak niet). En 

dat zijn volgens de resultaten van dit onderzoek juist de partijen die het belangrijkst zijn voor de klant. 

Door de invloed van een op de klant lijkend individu zou de sociale norm dus kunnen stijgen. Verder 

onderzoek moet echter uitwijzen of dit daadwerkelijk zo is.  

Ook de attitude blijkt een voorspeller te zijn voor gedragsintentie. Hoe positiever de attitude tegenover 

ambassadeurschap, hoe sterker de intentie is om ook daadwerkelijk ambassadeur te worden. Wel 

moet er een belangrijke kanttekening worden geplaatst bij de totstandkoming van de attitude. De 

attitude blijkt namelijk sterk voorspeld te worden door de mate waarin klanten overtuigd zijn dat 

feedback leveren via sociale media kanalen organisaties vooruit helpen. Als die overtuiging leeft, dan 

zal de attitude ook positiever worden en daarmee indirect leiden tot een toename van de 

gedragsintentie.  

Maar de sociale norm en de attitude van respondenten waren niet de enige voorspellers van 

ambassadeurschap. Ook hoe lang iemand al klant is bij EEL speelt een grote rol. Mensen die nog maar 

net klant zijn bij EEL voelen veel minder de intentie om zich in te zetten voor de organisatie. 

Daarentegen is de intentie voor deze inzet veel groter bij mensen die al langer dan 2 jaar klant zijn bij 

EEL. Deze laatste groep klanten zal dan ook sneller ambassadeursactiviteiten uitvoeren.  

De bevinding dat mensen die langer klant zijn waarschijnlijk sneller ambassadeursactiviteiten 

uitvoeren, leidt wel tot een kanttekening. In dit onderzoek is het voorbeeld van een nieuwsbrief 

gebruikt als extra contactmoment in de customer journey en als moment om klanten te overtuigen om 
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ambassadeur te worden. Als we de resultaten van de klantduurgroepen echter aannemen, kan de 

nieuwsbrief met een sectie over ambassadeurschap eigenlijk alleen worden verstuurd naar mensen 

die langer dan twee jaar klant zijn. Deze nieuwsbrief (met ook andere informatie) zouden mensen die 

korter dan 2 jaar klant zijn dus niet krijgen. Daardoor ontstaat er alsnog een gat van een aantal jaar in 

de aftersalefase. Om dit te voorkomen, zou er - onafhankelijk van een nieuwsbrief - een ander 

communicatieproduct moeten worden opgesteld waarin wordt geprobeerd klanten over te halen 

ambassadeur te worden. Dit communicatieproduct zou dan selectief naar de mensen verstuurd 

worden die al langer klant zijn. De vraag is of EEL inderdaad een apart communicatieproduct wil wijden 

aan het werven van ambassadeurs. Aan de ene kant kan EEL met een apart communicatieproduct 

klanten persoonlijker benaderen. Aan de andere kant is het de vraag of een algemene nieuwsbrief 

(naar alle klanten) met een stuk materiaal over ambassadeurs, de mensen die nog maar net klant zijn 

(en weinig intentie tot ambassadeurschap voelen) ook echt benadelen. Dit zou in de praktijk getest 

moeten worden.  

Maar niet alleen het verschil tussen klantduurgroepen was opvallend. Wat ook opviel aan de 

totstandkoming van ambassadeursactiviteiten in dit onderzoek, was dat de waargenomen 

gedragscontrole geen voorspellende waarde had voor de gedragsintentie. Dit is in strijd met de 

Integrative Model of Behavioral Prediction die stelt dat gedragscontrole wel degelijk een van de 

determinanten van gedragsintentie is. Hoe kunnen we dit verschil verklaren? Volgens Ajzen (2002) was 

de waargenomen gedragscontrole opgenomen in de Theory of Planned Behavior - de basis van de IMBP 

– om in kaart te brengen hoe groot het gat is tussen gedragsintenties en het daadwerkelijk uitvoeren 

van het gedrag. De gedragsintentie kan namelijk hoog zijn, maar als je bijvoorbeeld niet de fysieke 

middelen hebt om dit gedrag uit te voeren, zal dit uiteindelijk ook niet plaatsvinden. Volgens Ajzen 

(2002) heeft de waargenomen gedragscontrole zowel een directe invloed op de intenties als op het 

gedrag zelf.  

Met de waargenomen gedragscontrole die een directe invloed heeft op het gedrag, worden de 

factoren bedoeld die daadwerkelijk bepalen of een bepaald gedrag uitgevoerd kan worden. Als klanten 

bijvoorbeeld geen Facebookaccount hebben, wordt het ook onmogelijk EEL van feedback te voorzien 

via dit medium. Met de waargenomen gedragscontrole die een directe invloed heeft op 

gedragsintenties, bedoelt Ajzen (2002) het vertrouwen dat mensen hebben in dat zij zelf in staat zijn 

het gedrag daadwerkelijk uit te voeren. Deze laatste vorm van de waargenomen gedragscontrole stond 

centraal in dit onderzoek. De vraag is of klanten wel goed konden inschatten of zij in staat waren 

proactief feedback te leveren aan EEL. Proactief feedback leveren kan namelijk als relatief nieuw voor 

de klant gezien worden, omdat eerdere feedback voor EEL vooral reactief was en vaak plaats vond als 

er iets niet goed ging in het verkoop – of installatieproces van een laadpunt. Bovendien zijn er nog 

geen sociale media kanalen beschikbaar voor klanten waar zij direct feedback kunnen leveren aan EEL. 

De afdeling zelf heeft namelijk nog geen eigen Facebook- en Twitteraccount. Deze factoren zouden 

kunnen verklaren dat de gedragscontrole geen voorspellende waarde had voor de gedragsintenties. 

Ook Ajzen (2002) bevestigt dat mensen hun eigen capaciteiten moeilijk kunnen inschatten als het te 

vertonen gedrag relatief nieuw is. Daardoor kunnen de scores op de gedragscontrole mogelijk niet 

representatief zijn.  

Zoals in de vorige alinea al even werd genoemd, is dat gedragsintenties lang niet altijd leiden tot het 

uitvoeren van het bijbehorende gedrag. Op basis van een aantal reviewstudies concluderen Inauen et 

al. (2016) zelfs dat gedragsintenties gemiddeld maar 20 tot 30 procent van de variantie van gedrag 
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verklaren. Het gat tussen intenties en gedrag mag dus niet genegeerd worden. Dit levert een 

belangrijke kanttekening op voor dit onderzoek, waardoor de resultaten hiervan met enige 

voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Als klanten namelijk de intentie hebben om 

ambassadeursactiviteiten uit te voeren voor EEL, zal dit door het gat tussen intenties en gedrag niet 

altijd leiden tot het daadwerkelijk uitvoeren van ambassadeursactiviteiten. Verder onderzoek zal 

daarom moeten uitwijzen hoe groot het gat is tussen intenties en gedrag bij klanten van EEL. 

Omdat dit onderzoek niet onomstotelijk heeft vastgelegd welke overtuigingsstrategie van Cialdini 

(1987) het best gebruikt kan worden om klanten van EEL over te halen ambassadeur te worden, is er 

vervolgonderzoek nodig. Dit onderzoek zal zich ten eerste moeten richten op de effecten van het 

inzetten van een extra contactmoment in de customer journey van de organisatie. Heeft het toevoegen 

van een extra contactmoment überhaupt effect op de betrokkenheid van klanten? Als er vervolgens 

ook verscheidene persuasieve technieken in dit contactmoment worden onderzocht, zal de organisatie 

een beter beeld krijgen van hoe zij klanten ambassadeur kunnen maken. Het belang van klanten als 

ambassadeur is namelijk groot. Zoals al eerder in dit onderzoek bleek, zijn klanten zelf de beste reclame 

door de kracht van positive word of mouth. En welke organisatie wil dit nu niet?   
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7. Aanbevelingen 
 

De uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek naar de effectiviteit van verschillende soorten 

overtuigingstechnieken resulteren in een aantal aanbevelingen om ambassadeurschap onder SME-

klanten van Eneco Elektrisch Laden (EEL) zoveel mogelijk te stimuleren. 

Om ambassadeurschap te stimuleren, zal communicatie zich moeten richten op het benadrukken van 

het belang van proactief feedback leveren 

EEL zal zich bij het stimuleren van ambassadeurschap met behulp van een extra contactmoment in de 

aftersalefase minder moeten richten op het aspect duurzaamheid en de bijdrage van EEL daaraan. Die 

overtuiging is al groot bij klanten, maar draagt niet direct bij aan een positieve attitude tegenover het 

ondernemen van ambassadeursactiviteiten. De communicatie zal zich daarentegen meer moeten 

richten op het overtuigen van klanten dat proactief feedback leveren zeer nuttig is voor een organisatie 

als EEL. Suggesties voor teksten met argumenten die hierbij gebruikt kunnen worden zijn: 

 

- Uw feedback levert ons waardevolle informatie op. Wij kunnen met deze informatie niet alleen 

leren van onze fouten, maar ons ook door ontwikkelen. Hierdoor kunnen wij u in de toekomst 

alleen maar beter van dienst zijn. En laat ons ook weten waar u enthousiast over bent! Ook 

daar leren we veel van.  

- Door uw feedback op bijvoorbeeld Facebook of Twitter te plaatsen, kunnen niet alleen u maar 

ook anderen met u meedenken over hoe wij u als klant steeds beter kunnen ondersteunen bij 

de aanschaf en het onderhoud van uw laadpunt bij Eneco.  

 

Door bovenstaande argumenten zullen klanten waarschijnlijk meer gaan geloven in het belang van 

feedback. In deze communicatie-uitingen zouden bovendien nog voorbeelden kunnen worden 

gegeven van succesvolle aanpassingen naar aanleiding van de feedback van een klant. Hierdoor wordt 

het belang van feedback nog extra onderstreept en wordt de overtuiging dat feedback geven helpt, 

sterker bij klanten. Want als deze overtuiging sterker wordt, zal de attitude van deze klant ook 

positiever worden en bovendien leiden tot een grotere intentie om ambassadeursactiviteiten te 

ondernemen.  

 

Een belangrijke kanttekening bij deze aanbeveling is de beschikbaarheid van sociale media kanalen om 

feedback te leveren. Op het moment van schrijven had EEL geen eigen Facebook- of Twitteraccount. 

Daardoor zal het erg onduidelijk zijn voor klanten hoe zij EEL via sociale media moeten benaderen met 

feedback of andere boodschappen. Een extra advies is daarom ook om klanten meer kanalen te bieden 

om proactief feedback te kunnen leveren of – als deze kanalen er niet komen - de klant in ieder geval 

duidelijke instructies te geven over waar zij terecht kunnen met dit soort boodschappen.  

 

Om ambassadeurschap te stimuleren, zal communicatie zich moeten richten op de sociale norm van 

klanten 

Klanten geven aan zich niet erg te laten leiden door belangrijke andere mensen in hun leven wat 

betreft ambassadeurschap voor EEL. Toch zorgde een lichte stijging in deze sociale norm al tot een 

grotere intentie om ambassadeursactiviteiten uit te voeren. EEL zal met behulp van communicatie hun 

klanten moeten overtuigen dat belangrijke mensen in hun omgeving ambassadeurschap voor EEL een 

goede ontwikkeling vinden.  
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Om de sociale norm te verhogen zou EEL kunnen overwegen om in een artikel een persoon te laten 

vertellen over waarom hij of zij enthousiast is over het uitvoeren van ambassadeursactiviteiten voor 

EEL. Deze persoon zou dan het profiel moeten hebben van een SME-klant (man, tussen de 40 en 60 

jaar oud, hoogopgeleid, onderdeel van een MKB en wonend in de Randstad), zodat hij of zij zo dicht 

mogelijk bij de klant staat.  

 

Richt de communicatie - bedoeld voor het stimuleren van ambassadeurschap - op mensen die al langer 

klant zijn van EEL 

Mensen die al langer dan twee jaar klant zijn van EEL hebben een veel grotere intentie om 

ambassadeur te worden dan mensen die nog maar net klant zijn (0 tot 1 jaar). De kans is daarom veel 

groter dat deze eerste groep wordt overgehaald om ambassadeursactiviteiten te ondernemen voor 

EEL. Communicatie vanuit EEL die specifiek gericht is op het werven van ambassadeurs, zal zich daarom 

moeten richten op de mensen die al langer dan 2 jaar klant zijn.  
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Bijlage 1: Nieuwsbrieffragment per conditie 
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Bijlage 2: Vragenlijst met instructietekst 
 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Vanuit de masteropleiding Communicatie en organisatie aan de Universiteit Utrecht doe ik 

onderzoek naar effectieve klantcommunicatie vanuit Eneco.       

Voor dit onderzoek vraag ik u een artikel van een nieuwsbrief goed door te lezen. Nadat u de tekst 

heeft gelezen, vult u een beknopte vragenlijst in. In deze vragenlijst zijn we voornamelijk op zoek 

naar uw mening. 

Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is wel belangrijk dat u alle vragen invult.       

Uiteraard zullen uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend voor dit onderzoek 

worden gebruikt. In totaal zal het onderzoek ongeveer 10 minuten duren.      

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!      

Wout Duivis   

Stagiair Communicatie Eneco Elektrisch Laden en student aan de Universiteit Utrecht 

 

Instructies 

Stelt u zich de volgende situatie voor: u ontvangt ieder kwartaal een nieuwsbrief van Eneco Elektrisch 

Laden in uw mailbox. Op de volgende pagina volgt een artikel uit die nieuwsbrief.        

Lees deze tekst goed door voordat u op 'Volgende' klikt. U mag het bericht zo vaak teruglezen als u 

wilt.      

Let op! Het laden van de tekst kan even duren.  

 

Attitude 

Eneco Elektrisch Laden van feedback voorzien via sociale media kanalen lijkt me: 

Onhandig 0     0     0     0     0     0     0 Handig 

Onbelangrijk 0     0     0     0     0     0     0 Belangrijk 

Slim 0     0     0     0     0     0     0 Niet slim 

Onplezierig 0     0     0     0     0     0     0 Plezierig 

Slecht 0     0     0     0     0     0     0 Goed 

Risicovol 0     0     0     0     0     0     0 Risicoloos 

Niet nuttig 0     0     0     0     0     0     0 Nuttig 

Verstandig 0     0     0     0     0     0     0 Onverstandig 
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Overtuigingen 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?  

Eneco Elektrisch Laden 
levert een significante 
bijdrage aan een 
duurzamere wereld  

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Eneco Elektrisch Laden 
levert een significante 
bijdrage op de markt van 
elektrisch vervoer  

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Sociale media kanalen 
zoals Facebook en 
Twitter zijn geschikte 
plekken om organisaties 
van feedback te voorzien  

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Om organisaties vooruit 
te helpen, is het 
belangrijk deze 
organisaties van 
feedback te voorzien  

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

 

Evaluaties 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?  

Ik vind een duurzamere 
wereld belangrijk   

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Ik vind elektrisch vervoer 
een belangrijke 
ontwikkeling  

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Ik vind het belangrijk om 
organisaties van 
feedback te voorzien 

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Ik vind het belangrijk om 
organisaties vooruit te 
helpen  

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 
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Beïnvloeders sociale norm 

In welke mate gaat u in gesprek/verwacht u in gesprek te gaan met de volgende mensen over het 

leveren van feedback aan Eneco Elektrisch Laden via sociale media kanalen?  

Partner   Nooit 0   0   0   0   0   0   0 Heel vaak 

Ouders  Nooit 0   0   0   0   0   0   0 Heel vaak 

Andere familieleden Nooit 0   0   0   0   0   0   0 Heel vaak 

Vrienden  Nooit 0   0   0   0   0   0   0 Heel vaak 

Collega’s  Nooit 0   0   0   0   0   0   0 Heel vaak 

Mede -ondernemers Nooit 0   0   0   0   0   0   0 Heel vaak 
 

Sociale norm 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?  

Ik ken mensen die Eneco 
Elektrisch Laden van 
feedback hebben 
voorzien via sociale 
media kanalen 

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Mensen die belangrijk 
voor mij zijn verwachten 
dat ik feedback geef aan 
Eneco Elektrisch Laden 
via sociale media kanalen  

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

De mensen die belangrijk 
voor mij zijn, zouden het 
goedkeuren als ik 
feedback geef aan Eneco 
Elektrisch Laden via 
sociale media kanalen 

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Als mensen die belangrijk 
voor mij zijn mij afraden 
om Eneco Elektrisch 
Laden van feedback te 
voorzien, ben ik geneigd 
daarnaar te luisteren 

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Als ik feedback geef aan 
Eneco Elektrisch Laden 
via sociale media 
kanalen, hecht ik veel 
waarde aan de mening 
van mensen die 
belangrijk voor mij zijn 

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 
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Waargenomen gedragscontrole 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?  

Ik ben in staat Eneco 
Elektrisch Laden van 
feedback te voorzien via 
sociale media kanalen  

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Ik verwacht geen 
problemen te 
ondervinden Eneco 
Elektrisch Laden van 
feedback te voorzien via 
sociale media kanalen  

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Het is voor mij haalbaar 
om Eneco Elektrisch 
Laden van feedback te 
voorzien via sociale 
media kanalen  

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 
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Gedragsintenties 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 

Ik zou de producten en 
diensten van Eneco 
Elektrisch Laden 
aanraden aan bekenden  

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Ik zou nieuws over 
bijvoorbeeld nieuwe 
diensten van Eneco 
Elektrisch Laden laten 
zien aan mijn relaties  

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Ik zou Eneco Elektrisch 
Laden van feedback 
voorzien via sociale 
media kanalen  

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Ik zou mijn 
contactpersoon van 
Eneco Elektrisch Laden 
inlichten wanneer 
anderen negatief praten 
over deze organisatie  

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Ik zou mijn 
contactpersoon van 
Eneco Elektrisch Laden 
inlichten over niet 
algemeen  bekende 
ontwikkelingen bij 
concurrenten van de 
organisatie  

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Ik zou deelnemen aan 
evenementen die 
worden georganiseerd 
door Eneco Elektrisch 
Laden   

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 

Ik zou het aanraden aan 
bekenden om een positie 
aan te nemen bij Eneco 
Elektrisch Laden  

Helemaal mee oneens 0   0   0   0   0   0   0 Helemaal mee eens 
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Subjectieve meting overtuigingstechniek 

Welk van de onderstaande argumenten zou voor u het zwaarst wegen om Eneco Elektrisch Laden 

van feedback te voorzien via sociale media kanalen?  

o Kevin Janssen, een ondernemer zoals u, vindt het ook belangrijk om Eneco Elektrisch Laden 

van feedback te voorzien via sociale media kanalen  

o Eneco Elektrisch Laden neemt zichtbaar deel aan initiatieven die de maatschappij een stuk 

groener maken  

o Eneco Elektrisch Laden informeert mij dat zij de MijnLaden-omgeving hebben vernieuwd 

voor hun klanten   

 

Persoonsgegevens 

U bent bijna klaar met de vragenlijst. Als laatst wil ik u vragen een aantal algemene gegevens van 

uzelf in te vullen. Deze zijn volledig anoniem en worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. 

Wat is uw geslacht? 

o Vrouw    

o Man  

 

Wat is uw leeftijd? 

 

------------------------------ 

 

Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

o Voortgezet onderwijs   

o MBO   

o HBO   

o Universiteit  

o Anders, namelijk ________________________________________________ 
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Hoe lang bent u al klant bij Eneco Elektrisch Laden? 

o 0 - 1 jaar   

o 1 - 2 jaar   

o Langer dan 2 jaar   

 

 

Waar heeft u een laadpaal of meerdere laadpalen van Eneco staan? 

▢  Op de zaak  

▢  Thuis   

▢  Ik heb geen laadpaal van Eneco, wel een laadabonnement  

 

Q39 Bent u ZZP'er of onderdeel van een MKB? 

o ZZP'er   

o MKB   

o Anders, namelijk  ________________________________________________ 

 

 

Q51 Staat uw laadpunt of laadpunten in een stad of daarbuiten?* 

o In de stad  

o In een dorp  

o Ergens anders   

 

*Deze vraag werd alleen getoond wanneer een klant een laadpaal van Eneco had 
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In welke provincie staat uw laadpunt of laadpunten? 

▢  Groningen   

▢  Friesland  

▢  Drenthe 

▢  Overijssel  

▢  Flevoland   

▢  Gelderland 

▢  Utrecht   

▢  Noord-Holland   

▢  Zuid-Holland   

▢  Zeeland  

▢  Noord-Brabant  

▢  Limburg 

 

 

 

 

 

 

 


