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1 Inleiding 
“The English language, complete with irony, satire, and sarcasm, has survived for 

centuries without smileys. Only the new crop of modern computer geeks finds it 

impossible to detect a joke that is not clearly labelled as such.” 

Ray Shea. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Emoticon 

 

In dit citaat benadrukt Ray Shea hoezeer de smiley is doorgedrongen tot de hedendaagse 

communicatie. “Emoticons (smileys) zijn combinaties van typografische tekens, die als je je hoofd 

een kwartslag naar links draait gelezen kunnen worden als een gezichtsuitdrukking.” (Van Zalk, 

2006). Met behulp van een smiley kan de zender zijn of haar emotie als non-verbale communicatie in 

een verbale boodschap overbrengen aan de lezer. Sinds de komst van interactieve schriftelijke 

mediagenres zoals internetfora, chatplatforms, e-mail en sms is men steeds meer gebruik gaan 

maken van tekstondersteunende emoticons. Het is niet meer iets van alleen de jongere generatie, 

ook bedrijven en zelfs de overheid, hebben de functie van de smiley ontdekt. Hieronder zie je een 

voorbeeld van het gebruik van smileys door het Duitse ministerie van verkeer, ruimtelijke ordening 

en volkshuisvesting. Om de hinder van de wegwerkzaamheden draaglijker te maken, waren borden 

geplaatst met daarop een smiley en de resterende afstand van de werkzaamheden. Naarmate de 

afstand kleiner werd, werd de smiley vrolijker.  

 

 

Afbeelding 1: Verkeersborden langs de Duitse snelwegen 

Bron: Kampioen, nr. 6, januari 2008 
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In dit voorbeeld wordt de smiley ingezet om de voorbijganger een positief gevoel te geven bij een 

vervelend bericht. De functie van de smiley is het verzachten van een negatieve boodschap. Een 

smiley kan echter ook andere functies vervullen zoals het versterken van een positieve boodschap. 

De vraag die in dit onderzoek centraal staat is of de smiley kan functioneren als versterking van de 

overtuigingskracht van persuasieve communicatie.  

 

Een mediagenre dat steeds meer gebruikt wordt voor persuasieve communicatie is de sms. Het 

mobielgebruik door consumenten is de afgelopen jaren explosief gestegen. Volgens het CBS had 

Nederland in 1995 nog maar 3 mobiele aansluitingen per 100 inwoners, in 2005 waren dat er al 100 

per 100 inwoners. (Beunen, 2007) Econometrist Frans Plat (2006) geeft daarbij aan dat 43% van de 

mobiele telefoongebruikers in 2006 al de voorkeur geeft aan het sturen van een sms-bericht in plaats 

van te bellen. Bedrijven springen in op deze ontwikkeling door bijvoorbeeld sms-services aan te 

bieden (variërend van een dagelijkse horoscoop tot een melding van een wijziging in de 

dienstregeling van de NS) of aanbiedingen te doen via een sms-bericht. Ze spreken daarmee vooral 

de jongere generatie aan. Het merendeel van de jongeren verstuurt meer dan drie berichten per dag, 

waarin regelmatig gebruik gemaakt wordt van smileys. (Thurlow, 2003) Heeft het een positief effect 

op de overtuigingskracht wanneer bedrijven in hun commerciële sms-berichten ook gebruik gaan 

maken van smileys?  

 
In het volgende hoofdstuk zal ik met behulp van verschillende literatuur tot een concrete hoofdvraag 

komen welke in hoofdstuk drie met de bijbehorende hypotheses wordt gepresenteerd. Vervolgens 

zal in hoofdstuk vier de methode en alle keuzes daarin toegelicht worden. In het vijfde hoofdstuk 

worden de resultaten van het onderzoek besproken, waarna in hoofdstuk zes de conclusies hieruit 

getrokken zullen worden. Hoofdstuk zeven sluit af met een discussie van de resultaten. 

2 Theoretisch kader 

2.1 Lachen in face-to-face communicatie  
De glimlach is één van de makkelijkst herkenbare en toch ook verwarrende gelaatsuitdrukkingen 

(Ekman en Friesen, 1982). De lichtelijk naar boven gebogen mondhoeken kunnen een uiting van 

tevredenheid of blijdschap zijn, maar bijvoorbeeld ook een verhulling van negatieve emoties. Ekman 

en Friesen maken onderscheid tussen drie soorten glimlachen: de gevoelde, de valse en de treurige 
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glimlach. Ze hebben daarbij een nauwkeurige analyse uitgevoerd van de veranderingen die in het 

gezicht optreden tijdens het lachen.  

De gevoelde glimlach is een expressie van een positieve emotie die de persoon echt ervaart. 

Bij deze glimlach worden de mondhoeken opgetrokken, de wangen omhoog gerezen en de ogen 

lichtelijk samengeknepen. In het geval van een valse glimlach probeert de persoon opzettelijk de 

ander te laten geloven dat hij of zij een positieve emotie ervaart terwijl dit niet het geval is. In 

werkelijkheid wordt een neutrale of zelfs negatieve emotie ervaren. In het gezicht wijkt de valse 

glimlach af van de gevoelde glimlach doordat in de meeste gevallen de ogen niet worden 

samengeknepen bij deze glimlach. Daarbij is een valse glimlach vaak lichtelijk asymmetrisch met een 

sterkere verbuiging aan de linkerkant (wanneer de persoon rechtshandig is). De laatste soort 

glimlach is de treurige glimlach. Bij deze soort ervaart de persoon een negatieve emotie en doet hij 

of zij ook niet de moeite om deze emotie te verhullen. De negatieve emotie is voor beide partijen 

duidelijk aanwezig, maar de glimlach geeft aan dat de emoties onder controle zijn. Er zal geen 

huilpartij of woede-uitbarsting volgen. De treurige glimlach volgt direct na een expressie van 

negatieve emoties en vertoont zoals de valse glimlach een sterkere verbuiging aan de linkerkant (bij 

rechtshandige mensen).   

 

Zoals ook uit de beschrijvingen van Ekman en Friesen blijkt kan de glimlach op verschillende 

manieren bewust ingezet worden. Dit geldt voornamelijk voor de valse en treurige glimlach. Men kan 

onder andere vriendelijk, verwelkomend, tevreden of goedkeurend glimlachen. Een glimlach geeft 

echter niet alleen een emotie weer, het heeft ook direct effect op de stemming van de 

gesprekspartner. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat men in de hersenen 

automatisch reageert bij het zien van een lach vanwege het “mirror” systeem (Preston en de Waal, 

2002; Adolphs, 2003. Uit: Warren e.a., 2006). Mensen spiegelen vaak onbewust de houding en het 

gedrag van de persoon tegenover hen. Aan de hand van functional magnetic resonance imaging 

(fMRI) scans hebben Preston en de Waal (2002) en Adolphs (2003) aangetoond dat bij het zien van 

een lach door het mirror systeem de pre-motorcortex wordt geactiveerd. Dat wil zeggen dat in onze 

hersenen bij het zien van een lach de planning wordt gemaakt om te lachen. Deze planning gaat 

gepaard met de vrijlating van endorfine waardoor een prettig gevoel ontstaat. We worden dus al 

vrolijk van alleen het zien van een glimlach.  
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Het positieve gevoel dat door de glimlach veroorzaakt wordt, kan een gunstig effect veroorzaken in 

persuasieve communicatie. Verschillende onderzoeken hebben namelijk aangetoond dat het 

overtuigingsproces beïnvloed kan worden door de stemming van de ontvanger (Petty, Schumann, 

Richman & Strathman, 1993. Uit: Hoeken, 1998). Mogelijk koppelen mensen hun goede humeur aan 

de inhoud van de boodschap en beoordelen ze daardoor ook de boodschap positief. 

 

Een versterkte vorm van de glimlach is de lach. Bij de lach is de mond altijd geopend met mogelijk 

vertoning van de tanden (Schroeder, 1998). In de gezichtsetiquette vormt de mate van controle op 

emoties een belangrijk onderscheid tussen de glimlach en de lach. De lach is een fysische expressie 

van emoties waarbij het gevaar bestaat dat er naar lucht gehapt moet worden of tranen kunnen 

vloeien. Volgens John Kasson (1990. Uit: Schroeder, 1998) moet gelach om die reden zoveel mogelijk 

in controle gehouden worden. Deze onderverdeling suggereert dat de lach meer een pure expressie 

is waar de glimlach een gecontroleerde uiting is. Voor de gesprekspartner zou een lach dus meer 

waarde moeten hebben omdat deze van binnenuit komt.  

2.2 Lachen in geschreven taal 
Lachen is een vorm van non-verbale communicatie. Om dit toch over te brengen in geschreven taal 

kan men gebruik maken van smileys. De meest bekende smiley bestaat uit een dubbele punt gevolgd 

door een haakje “ : ) ”. Dit gezichtje met de naar boven gebogen mondhoeken is te herkennen als 

een glimlachend gezichtje. Zoals te zien is, geeft de smiley een vereenvoudigd beeld van de glimlach 

weer. Kenmerken zoals de samengeknepen ogen of een asymmetrische glimlach worden niet 

afgebeeld. De verschillen tussen de gevoelde, valse en treurige glimlach zijn daarmee niet te 

herkennen. De betekenis van de expressie moet daarom voornamelijk uit de context en dus voor het 

grootste deel uit de tekst gehaald worden. Het verschil tussen de glimlach en de lach wordt in de 

emoticons wel duidelijk gemaakt. Bij de lach is de mond altijd geopend, om dit weer te geven wordt 

de mond afgebeeld met een hoofdletter d “ : D “.  

 

Geschreven taal verschilt van face-to-face communicatie in de aanwezigheid van non-verbale 

communicatie. In face-to-face communicatie is non-verbale communicatie altijd aanwezig. Volgens 

Darwin (1872/1955 Uit: Ekman, 1997) worden gezichtsuitdrukkingen door de gesprekspartner in de 

meeste gevallen niet bewust als vorm van communicatie geanalyseerd. Pas wanneer de 



 
Madeleine Boerma  Smileys in commerciële smsjes   

 

 

 

 
 

7 

gezichtsuitdrukking niet bij de context of op een ander moment verwacht wordt, wordt de betekenis 

ervan geanalyseerd. (Ekman, 1997) De smileys in geschreven communicatie zorgen ervoor dat de 

non-verbale communicatie deel uitmaakt van de tekst. Mogelijk wordt er hierdoor meer aandacht 

besteed aan de “non-verbale” communicatie in geschreven taal dan in face-to-face communicatie. 

Dit geldt niet alleen voor de kant van de ontvanger, maar ook aan de kant van de schrijver. In face-to-

face communicatie kunnen gezichtsuitdrukkingen fysieke expressies van emotie zijn. Men heeft geen 

volledige controle over elke gezichtsuitdrukking. In geschreven taal kiest men er echter altijd bewust 

voor om een bepaalde emotie te tonen. Het is dus goed mogelijk dat “non-verbale” communicatie in 

geschreven taal anders gebruikt en geïnterpreteerd wordt dan in face-to-face communicatie.  

 Croes (2007) heeft in haar onderzoek naar het effect van de smiley in geschreven taal de 

invloed van de glimlachende smiley op de waardering van commerciële sms-berichten geanalyseerd. 

Ze heeft daarin aangetoond dat het gebruik van een glimlachende smiley in combinatie met een 

verbale thematisering in commerciële sms-berichten positieve invloed heeft op de waardering van 

het bericht. Een verbale thematisering is hierbij een verbale uiting die de situatie samenvat, 

bijvoorbeeld “dat scheelt een hoop geld” aan het einde van een bericht met een aanbieding. Zonder 

de verbale thematisering heeft de smiley noch een positieve, noch een negatieve invloed op de 

waardering. De waardering werd gemeten door middel van negen vragen over de duidelijkheid van 

het bericht, de relatie tussen de zender en de afzender, de kwaliteit van het bericht, de zakelijkheid 

van het bericht en of het bericht de proefpersonen mismoedig/blij maakt. Croes gaat daarbij niet in 

op het onderwerp van de berichten: het aangeboden product. Het is dus nog niet duidelijk of de 

smiley ook invloed heeft op het doel van het bericht: de lezer overtuigen van het product. In dit 

onderzoek zal ik daar verder op ingaan. Bovendien wil ik in mijn onderzoek de lachende smiley erbij 

betrekken om te kijken of bij een smiley met een sterkere emotie ook een versterkend effect 

optreedt. 

2.3 Vooronderzoek: corpusanalyse 
Voordat de invloed van de lachende smiley gemeten kan worden, moet eerst zeker zijn of deze 

emoticon bekend genoeg is onder jongeren. Om dit te weten te komen, heb ik een kleine 

corpusanalyse uitgevoerd op het internetforum van TMF (www.tmf.nl/forum). TMF is een 

muziekzender die zeer populair is onder jongeren. In 2006 was 33% van alle mensen die op  de 

website van TMF een profiel hadden aangemaakt tussen de 13 en 19 jaar oud en 29% tussen de 20 



 
Madeleine Boerma  Smileys in commerciële smsjes   

 

 

 

 
 

8 

en 24 jaar oud (MTV Networks, 2008). Dit profiel is nodig om reacties te kunnen posten op het 

forum. Wanneer de lachende smiley veel voorkomt op het forum, kan ervan uitgegaan worden dat 

jongeren over het algemeen bekend zijn met de emoticon. Op de startpagina van het forum staan 23 

verschillende thema’s. Elk thema bestaat vervolgens uit een aantal onderwerpen waarop gereageerd 

kan worden. Voor mijn analyse heb ik de tien populairste thema’s geselecteerd en van elk thema ook 

weer het populairste onderwerp. Ik heb ervoor gekozen om pagina’s van uiteenlopende 

onderwerpen te analyseren om de invloed van het onderwerp op het smileygebruik zo klein mogelijk 

te houden. Bovendien zijn er bij elk onderwerp andere gebruikers die reacties posten, wat een 

betere steekproef oplevert van jongeren in het algemeen. Van de tien onderwerpen die geselecteerd 

waren, heb ik de eerste vijf pagina’s op het smileygebruik geanalyseerd. De data die ik verzameld 

heb, zijn het totale aantal smileys dat in de gesprekken voorkwam en de frequentie van de meest 

gebruikte smileys. 

 

In totaal kwamen er in de gesprekken 913 smileys voor, waarbij drie varianten het meest opvielen. 

De smiley die het meest gebruikt werd, was de lachende smiley gevolgd door de tong uitstekende 

smiley en de glimlachende smiley. In Tabel 1 hieronder staan de frequenties van de meest gebruikte 

smileys weergegeven. Dat de lachende smiley het meeste voorkomt, geeft niet alleen groen licht 

voor de uitvoering van het onderzoek, maar maakt de variabele nog eens extra interessant. Het lijkt 

erop dat de lachende smiley onder de jongeren populairder is dan de gewone glimlachende smiley. 

Het is dus mogelijk dat de lachende smiley tevens een meer overtuigende werking heeft. 

 

Tabel 1: De frequenties van de smileys uitgedrukt in aantallen en percentages van het 
totale smileygebruik. 
Smiley Betekenis Aantal keer 

voorgekomen 
Percentage van het 
totale smileygebruik 

:D Lachend gezicht 136 14,89 
:P Gezicht dat zijn tong uitsteekt 102 11,17 

: ) Glimlachend gezicht 91 9,96 
; ) Knipogend gezicht 58 6,35 
: S Verward gezicht 35 3,83 
: ( Droevig gezicht 32 3,50 
:O Geschokt gezicht 30 3,28 
:’( Huilend gezicht 15 1,64 
: | Onverschillig gezicht 5 0,54 
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3 Onderzoeksvraag & hypotheses 

3.1 Onderzoeksvraag 
Het doel van commerciële sms-berichten is om de ontvanger aan te zetten tot een bepaalde 

handeling, zoals het zich abonneren op een dienst of het aanschaffen van een product. Mijn vraag is 

of de smiley bij kan dragen aan dit doel. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: 

 

In hoeverre dragen de glimlachende en de lachende smiley bij aan de overtuigingskracht van 

commerciële sms-berichten?   

 

Deze vraag gaat alleen in op de invloed van de twee verschillende soorten smileys op de 

overtuigingskracht van commerciële sms-berichten. Met dit onderzoek wil ik echter ook achterhalen 

in hoeverre de invloed van de glimlachende smiley verschilt van de invloed van de lachende smiley.  

Treedt er bij het gebruik van een smiley met een sterkere emotie ook een versterkend effect op bij 

het overtuigingsproces? Om die reden heb ik de volgende deelvraag opgesteld: 

 

In hoeverre verschillen de glimlachende en de lachende smiley van elkaar in hun bijdrage aan de 

overtuigingskracht van commerciële sms-berichten?  

3.2 Hypotheses 
Op basis van de gelezen literatuur ben ik tot de volgende hypotheses gekomen: 

1. Het gebruik van (glim)lachende smileys in commerciële sms-berichten zal een positieve 

invloed hebben op de overtuigingskracht van het bericht. 

a. De ontvanger zal een positievere attitude hebben ten opzichte van het product na 

het lezen van een sms-bericht met een (glim)lachende smiley, dan na het lezen van 

een sms-bericht zonder smiley.  

b. De ontvanger zal een positievere attitude hebben ten opzichte van de aanbieding na 

het lezen van een sms-bericht met een (glim)lachende smiley, dan na het lezen van 

een sms-bericht zonder smiley.   
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Het onderzoek van Croes heeft aangetoond dat men berichten met een glimlachende smiley hoger 

waardeert dan berichten zonder smiley. Een hogere waardering van het bericht zou kunnen 

betekenen dat men ook een positievere attitude heeft ten opzichte van de inhoud van het bericht: 

het product en de aanbieding. Bovendien wekt het zien van een (glim)lach vanwege het mirror 

systeem een vrolijk gevoel op. Na het lezen van een bericht met een (glim)lachende smiley zal de 

lezer dus een positiever gevoel hebben bij het bericht dan na het lezen van het bericht zonder smiley. 

Het positieve gevoel wordt geassocieerd met de tekst van het bericht en dus zal de lezer een 

positievere attitude hebben ten opzichte van het product en de aanbieding dan na het lezen van een 

sms-bericht met (glim)lachende smiley.  

 

2. Het gebruik van een lachende smiley in commerciële sms-berichten zal een grotere 

(positieve) invloed hebben op de overtuigingskracht van het bericht, dan het gebruik van een 

glimlachende smiley.  

a. De ontvanger zal positievere attitude hebben ten opzichte van het product na het 

lezen van een sms-bericht met een lachende smiley, dan na het lezen van een sms-

bericht met een glimlachende smiley. 

b. De ontvanger zal een positievere attitude hebben ten opzichte van de aanbieding na 

het lezen van een sms-bericht met een lachende smiley, dan na het lezen van een 

sms-bericht met een glimlachende smiley.   

 

De lachende smiley beeldt een sterkere emotie uit dan de glimlachende smiley en zal daarom een 

sterkere invloed hebben op het gevoel van de lezer. Bovendien zal de lach als oprechter beschouwd 

worden dan de glimlach, omdat de glimlach een bewustere vorm van communicatie is. In de 

corpusanalyse van het TMF forum bleek de lachende smiley de meest gebruikte smiley te zijn. 

Jongeren hebben in hun eigen gebruik blijkbaar voorkeur voor deze smiley. De waardering voor de 

lachende smiley zal dan waarschijnlijk ook groter zijn. Wanneer deze smiley in een sms-bericht 

gebruikt wordt zal er een positievere associatie ontstaan met de tekst en hierdoor met het product 

en de aanbieding.  
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4. Methode 
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen in hoeverre het gebruik van een glimlachende of een 

lachende smiley in een commercieel sms-bericht invloed heeft op de overtuigingskracht van het 

bericht bij de ontvanger. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het het beste als de 

gecreëerde situatie zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt. Het is echter praktisch gezien 

onmogelijk om mensen zonder aankondiging sms-berichten te sturen om vervolgens naar hun 

mening over het product te vragen. Ik heb ervoor gekozen om een enquête te verspreiden waarin 

sms-berichten gepresenteerd worden met daaropvolgend een aantal vragen. Nadelig aan deze 

methode is dat de storingsfactor, die met het krijgen van een sms-bericht gepaard gaat, niet 

nagebootst kan worden. Omdat een mobiele telefoon overal mee naartoe genomen wordt en vrijwel 

altijd aan staat, kan een sms-bericht niet gelegen komen. Het zal dan waarschijnlijk ook niet heel 

aandachtig gelezen worden, terwijl in dit onderzoek de proefpersonen er echt voor gaan zitten. Dit 

gemis is echter gelijk voor alle berichten en zal daarom geen invloed hebben op het verschil tussen 

de berichten met of zonder (glim)lachende smiley.  

4.1 Materiaal 
In totaal heb ik tien sms-berichten ontworpen met aanbiedingen voor uiteenlopende producten. De 

berichten bestonden gemiddeld uit 156,5 tekens (inclusief spaties) met een minimum van 136 en een 

maximum van 173 tekens. Sommige berichten zaten dus over het maximum van 160 tekens heen die 

de telefoonproviders hanteren. Het verschil is echter zo klein dat ik niet verwacht dat het de lezers 

op zal vallen. Het inkorten van de berichten had ten koste gegaan van de helderheid en de 

volledigheid van het bericht, welke mij belangrijker leken dan het aantal leestekens.  

Afgezien van de aanbieding zelf zijn de sms-berichten inhoudelijk zoveel mogelijk gelijk 

gehouden. Elk bericht bestaat uit een aanbieding met daarop volgend een verbale thematisering en 

afhankelijk van de versie met of zonder een (glim)lachende smiley. Het gebruik van een verbale 

thematisering is afgeleid uit het onderzoek van Croes. Uit haar onderzoek bleek dat de berichten die 

zowel een verbale thematisering als een glimlachende smiley bevatten het meest gewaardeerd 

werden. De stijl van de berichten is persoonlijk en informeel. In Bijlage 1 zijn de tien berichten terug 

te vinden.  

 Om inspiratie op te doen en de berichten zo realistisch mogelijk te kunnen maken heb ik 

vooraf websites van verschillende bedrijven bezocht om hun actuele aanbiedingen te bekijken. Zes 
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van de tien berichten zijn dan ook direct afgeleid van echte aanbiedingen. Deze aanbiedingen zijn in 

Bijlage 2 terug te vinden. Ik heb ervoor gekozen om aanbiedingen van uiteenlopende producten te 

gebruiken om de invloed van het product zelf zo klein mogelijk te maken. Om ook eventueel invloed 

van het merk (de aanbieder) te voorkomen heb ik voor alle berichten fictieve bedrijfs-

/productnamen verzonnen. De enige bekende naam die in het materiaal voorkomt is van de dvd-box 

van de bekende serie Friends. Dit is echter de productnaam, de aanbieder is een niet bestaande 

mediawinkel. Alle aanbiedingen zijn op studenten gericht; de doelgroep van dit onderzoek. (De keuze 

voor de doelgroep wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4.3 Proefpersonen.) Ten slotte bieden alle 

aanbiedingen duidelijk voordeel voor de ontvanger, wat in de verbale thematisering benadrukt 

wordt. Om alle factoren uit te sluiten, heb ik zover mogelijk ook alle verbale thematiseringen even 

duidelijk en persoonlijk gehouden.  

4.2 Enquête 
Bij het invullen van een enquête hebben proefpersonen vaak maar een beperkt 

concentratievermogen. Wanneer het te lang duurt, worden de laatste vragen niet of niet serieus 

ingevuld. Het was daarom niet zinvol om de proefpersonen tien berichten met tien lange 

vragenlijsten voor te leggen. Er moest gekozen worden voor minder teksten per persoon of een 

beperkt aantal vragen per tekst. Omdat sms-berichten heel kort zijn en een klein detail al veel 

verschil kan maken, vond ik het belangrijk om een groot aantal berichten aan te houden. De invloed 

van kleine verschillen tussen de berichten kan op deze manier opgeheven worden. Bovendien 

worden sms-berichten over het algemeen vluchtig doorgelezen en beoordeeld. Een lange vragenlijst 

zou ertoe leiden dat de proefpersonen meer aandacht aan de tekst besteden dan ze normaliter 

doen. Het aantal vragen is daarom teruggedrongen tot drie kernvragen, die voor alle tien de 

berichten beantwoord moesten worden: de beoordeling van het product, de beoordeling van de 

aanbieding en de beoordeling van de tekst. De eerste twee vragen zijn om te meten in hoeverre de 

smiley invloed heeft op de overtuiging. De derde vraag is om te meten in hoeverre de smiley invloed 

heeft op de tekstwaardering. Voor het doel van de berichten, de ontvanger aanzetten tot de 

aanschaf van het product of de dienst, is de beoordeling van de tekst niet belangrijk. Schokkende of 

irriterende reclame kan soms zeer effectief zijn. De vraag naar tekstwaardering is alsnog toegevoegd 

om te controleren of de proefpersonen het verschil in de teksten opmerken. Wanneer de 
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tekstwaardering voor alle varianten gelijk is, is het verschil in smileygebruik mogelijk te klein om 

invloed te hebben op de overtuigingskracht van het bericht.  

Om de proefpersonen zo min mogelijk te sturen in hun antwoorden, zijn de vragen heel 

breed gehouden. Vragen met woorden als goed, leuk, nuttig of goedkoop gaan in op slechts één 

waarde waarop een oordeel gebaseerd kan worden. Een product kan bijvoorbeeld kwalitatief slecht 

zijn, maar wel heel leuk. Wanneer gevraagd wordt of het product goed is, zou dit een lage 

beoordeling betekenen terwijl de algemene beoordeling hoger ligt. De volgorde van de drie vragen is 

bewust gekozen. In hun antwoord moesten de proefpersonen de beoordeling puur baseren op het 

product, de aanbieding of de tekst. Het antwoord mocht niet beïnvloedt worden door eerdere 

vragen. Bij de aanbieding gaat het om een combinatie tussen het product en de prijs die daarvoor 

gevraagd wordt. Het is dus belangrijk dat de vraag over de aanbieding na de vraag over het product 

komt. In de tekst komen zowel het product en de aanbieding naar voren. Om die reden is de 

tekstvraag als derde geplaatst. Hieronder staan de drie vragen weergegeven met het Saldo SMS 

abonnement als voorbeeld. Het bericht met de aanbieding voor het Saldo SMS abonnement is terug 

te vinden in Bijlage 1. 

 

1. Wat vind je van het Saldo SMS abonnement?  

Geef een rapportcijfer tussen de 1 en de 10 (alleen hele getallen). 

 

2. Wat vind je van de aanbieding van 10 gratis smsjes?  

Geef een rapportcijfer tussen de 1 en de 10 (alleen hele getallen). 

 

3. Wat vind je van de tekst van het bericht?  

Geef een rapportcijfer tussen de 1 en de 10 (alleen hele getallen). 

 

Voor de enquête verspreid werd, is deze eerst onder vijf proefpersonen getest. Zij hebben de 

enquête ingevuld terwijl ik hen observeerde en eventuele vragen kon beantwoorden. Op deze 

manier was voor mij direct duidelijk waar de problemen lagen en waardoor ze veroorzaakt werden. 

Uit de pretest van de enquête bleek dat de vragen verwarring opriepen. Het werd als vreemd 

ervaren om een rapportcijfer te moeten geven aan een product of een aanbieding. Dit gevoel werd 
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nog eens extra versterkt door het feit dat het betreffende product en/of de aanbieder niet bestaat. 

“Hoe kan ik nou mijn mening geven over een product dat ik niet eens ken?”. Op basis van het 

commentaar en de adviezen van de proefpersonen zijn de vragen veranderd in het volgende: 

 

1. Ben je geïnteresseerd in het Saldo SMS abonnement?  

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

2. Vind je 10 gratis smsjes een goede aanbieding?  

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Ja 

 

3. Wat vind je van de tekst van het bericht?  

Geef een rapportcijfer tussen de 1 en de 10 (alleen hele getallen). 

In de eerste vraag (de productvraag) wordt nu niet meer naar een mening over het product 

gevraagd, maar naar de interesse in het product. Dit lost het probleem op van het onbekende 

product/de onbekende aanbieder. Je kunt namelijk wel geïnteresseerd raken in iets dat je nog niet 

kent. Verder zijn bij de eerste twee vragen de vraag naar een rapportcijfer vervangen door een 

tienpuntsschaal. De combinatie van brede vragen met een tienpuntsschaal leveren nog steeds 

rapportcijfers op, alleen nu verhuld in een voor de proefpersonen logischere vraag. Het nadeel van 

schaalvragen is dat de uitersten langs de schaal vaak sturend zijn. Door de vragen breed te houden 

en ter oriëntatie de woorden “Nee” en “Ja” als uitersten te gebruiken, is dit probleem ontlopen. 

 

De gehele enquête is opgesteld in een Wordbestand. In Bijlage 3 is deze enquête terug te vinden. De 

eerste pagina begint met een kort instructietekstje en een aantal vragen naar algemene 

persoonsgegevens. Er wordt gevraagd naar het geslacht, de leeftijd, opleiding en de frequentie van 

het sms-gebruik. Dit om achteraf mogelijke externe invloeden op de overtuiging uit te kunnen 

sluiten. Elk sms-bericht en elke vragenlijst staat op een aparte pagina die elkaar om en om opvolgen. 

Dat wil dus zeggen dat op de tweede pagina het eerste sms-bericht staat met op pagina drie de 

bijbehorende vragen, op pagina vier volgt het tweede sms-bericht en zo verder. Het is op deze 

manier opgesteld, zodat de vragen niet voor afleiding kunnen zorgen tijdens het lezen van de 

berichten. Om de berichten zo realistisch mogelijk te maken, heb ik gebruik gemaakt van een 
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afbeelding van een mobiele telefoon waarin ik de tekst bewerkt heb. Ik heb daarbij hetzelfde 

lettertype gebruikt als dat van de originele tekst. Daarbij is het merk van de telefoon onherkenbaar 

gemaakt, zodat eventuele invloed daarvan voorkomen wordt. In afbeelding 2 is een voorbeeld van 

een dergelijke afbeelding te zien.  

 

 

Afbeelding 2: Een voorbeeld van hoe de sms-berichten in de enquête zijn afgebeeld. 
 

Van de enquête zijn drie versies gemaakt: een versie waarin de sms-berichten geen smiley bevatten, 

een versie waarin alle sms-berichten eindigen met een glimlachende smiley en een versie waarin alle 
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sms-berichten eindigen met een lachende smiley. Ik heb gebruik gemaakt van een tussen-

proefpersonen-ontwerp. De proefpersonen kregen dus slechts één van de drie variaties te zien. Dit is 

gedaan omdat de wisseling van smileygebruik te veel nadruk zou leggen op de aanwezigheid ervan, 

wat de proefpersonen zou kunnen beïnvloeden in hun antwoorden.   

4.3 Proefpersonen 
De doelgroep van dit onderzoek bestond uit studenten tot en met 22 jaar. Ik heb voor deze 

leeftijdsbegrenzing gekozen, omdat de jongere generatie het meest vertrouwd is met de nieuwe 

media en de chat- en sms-taal. Hoewel studenten minimaal 17 jaar zijn en ik daarmee de jongeren 

onder de 17 jaar misloop, heb ik toch voor studenten tot 22 jaar gekozen. Behalve dat deze groep 

voor mij als student makkelijker te bereiken is, heeft het ook zijn voordelen bij het ontwerpen van de 

sms-teksten. Over het algemeen worden veel kosten voor middelbare scholieren nog door de ouders 

gedekt, pas vanaf de studententijd krijgen jongeren te maken met bankzaken, verzekeringen, 

studiekosten en dergelijke. Het aantal aanbiedingen voor studenten (of volwassenen in het 

algemeen) is dus groter en meer uiteenlopend dan voor de jeugd tot 17 jaar.  

Bij het afnemen van een enquête is het de algemene richtlijn om minimaal 25-30 

proefpersonen te ondervragen per conditie. Ik heb gebruik gemaakt van drie condities (teksten 

zonder smiley, met een glimlachende smiley of een lachende smiley) en had dus 75-90 

proefpersonen nodig. Aanvankelijk heb ik binnen mijn eigen vrienden- en kennissenkring gezocht 

naar proefpersonen. Omdat ik via deze weg niet genoeg respons kreeg, heb ik vervolgens 

verschillende eerstejaars colleges bezocht en daar de studenten om hulp gevraagd. Uiteindelijk 

hebben 85 studenten de enquête ingevuld. De verdeling over de verschillende versies is redelijk 

gelijk: 31 studenten hebben de versie zonder smiley ingevuld, 25 de versie met de glimlachende 

smiley en 29 de versie met de lachende smiley.  

4.4 Procedure 
De enquête is als bijlage aan een e-mail aan alle proefpersonen verstuurd, die ze na het invullen weer 

naar mij terug moesten sturen. Het invullen duurde ongeveer 10 minuten. Deze tijdsindicatie werd 

extra benadrukt in de mail vanwege de vele pagina’s die het document bevat. Ik wilde niet dat de 

lengte van de enquête de proefpersonen zou afschrikken. De verschillende versies zijn aselectief over 

de proefpersonen verdeeld.  
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5. Resultaten 
Nadat ik alle enquêtes teruggekregen had, heb ik de gegevens in SPSS ingevoerd. Ter controle of alle 

gegevens goed zijn ingevuld, heb ik van alle vragen de aantallen, de minima en de maxima berekend. 

Er bleken nog twee velden leeg te zijn, welke ik vervolgens alsnog heb ingevuld.  

5.1 Replicaties 
In het ontwerp heb ik de verschillende sms-berichten zoveel mogelijk aan elkaar gelijk gemaakt, 

zodat ik de gegevens in de analyse samen kon voegen. Ik heb de resultaten van alle tien de vragen 

naar het product, de aanbieding of de tekst onder elkaar gezet. Of de teksten wel echt zo 

gelijkwaardig aan elkaar zijn, heb ik gecontroleerd met behulp van een variantie-analyse. Per 

afhankelijke variabele heb ik gekeken of er significante verschillen waren tussen de tien teksten en of 

er een interactie-effect optreedt tussen de replicaties en de versies. Hieruit bleek er voor elke 

variabele een hoofdeffect te bestaan van de replicaties. De teksten verschillen significant van elkaar. 

Er is echter geen interactie-effect gevonden tussen de replicaties en de versies. Dat wil zeggen dat de 

verschillen tussen de teksten voor elke versie gelijk zijn en dus geen invloed hebben op de 

vergelijking tussen de versies. In de verdere analyse hoeft er dus ook geen verder onderscheid 

gemaakt te worden tussen de teksten. In Tabel 2 staan de resultaten van het interactie-effect 

weergegeven. De resultaten van de hoofdeffecten van de replicaties zijn te vinden in Bijlage 4. 

 

Tabel 2: Het interactie-effect tussen versie en replicatie per afhankelijke variabele. 
 df F Sig. 

Product 18 0,715 0,798 
Aanbieding 18 0,458 0,974 

Tekst 18 0,610 0,894 

 

5.2 Betrouwbaarheid 
De enquête bestond uit drie vragen naar drie verschillende concepten. Bij het berekenen van de 

betrouwbaarheid zou de alpha dus laag uit moeten vallen. Bij berekening blijkt met een alpha van 

0,61 dat de betrouwbaarheid matig is. Ik kies er daarom voor om de vragen apart van elkaar te 

analyseren.  

 

Tabel 3: De betrouwbaarheid van de enquête. 
Cronbach’s Alpha N 

0,610 3 
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5.3 Smileygebruik 
Voor de analyse van de invloed van het smileygebruik op de overtuigingskracht van het bericht heb ik 

de drie versies op twee verschillende manieren onderverdeeld. Ik heb allereerst gekeken of er een 

verschil is tussen de versie zonder smiley en de versies met smiley. In deze verdeling heeft de 

glimlachende smiley dus dezelfde waarde als de lachende smiley. In de tweede verdeling heb ik de 

glimlachende smiley tegenover de lachende smiley gezet. Hierbij is de versie zonder smiley buiten 

beschouwing gelaten. Het voordeel van deze methode is dat op deze manier meteen duidelijk is waar 

precies het verschil wordt gemaakt.  

5.3.1 Zonder vs. met smiley 

Om het verschil te meten tussen de gemiddelden bij de verschillende versies heb ik een 

eenwegsvariantie-analyse uitgevoerd. Zowel bij het cijfer voor de aanbieding als het cijfer voor de 

tekst bestaat er een significant verschil tussen de teksten zonder en de teksten met smiley. In beide 

gevallen scoort de versie zonder smiley beter dan de versies met smiley. Zoals in Tabel 4 te zien is, is 

dit verschil het grootste bij het cijfer voor de aanbieding. Hoewel ook het product een hoger cijfer 

krijgt bij de versie zonder smiley, is het verschil bij deze vraag niet significant en kunnen er dus geen 

uitspraken over gedaan worden. 

 

Tabel 4: De gemiddeldevergelijking tussen de versie zonder smiley en de versies met 
smiley per afhankelijke variabele. 
 Versie N Gem. St. dev. df F Sig. 

Product Zonder 310 5,73 2,871 
 Met 540 5,45 2,668 

1 2,044 0,153 

Aanbieding Zonder 310 6,84 2,262 
 Met 540 6,37 2,305 

1 8,064 0,005 

Tekst Zonder 310 6,59 1,274 
 Met 540 6,38 1,379 

1 4,795 0,029 

 

5.3.2 Glimlach vs. lach 

In de vergelijking tussen de versies met de verschillende smileys valt er een minder duidelijk verschil 

te constateren. Hier is alleen een significant verschil gevonden bij het cijfer voor de tekst. De teksten 

met een glimlachende smiley hebben gemiddeld een hoger cijfer gekregen dan de teksten met een 

lachende smiley. Zoals in Tabel 5 te zien is, wordt er bij de versie met de glimlach ook bij de andere 

vragen hogere cijfers gegeven. Het verschil is echter niet significant en er mag dus geen betekenis 

aan gegeven worden.   
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Tabel 5: De gemiddeldevergelijking tussen de versie met een glimlachende smiley en de 
versie met lachende smiley per afhankelijke variabele. 
 Versie N Gem. St. dev. df F Sig. 

Product Glimlach 250 5,55 2,668 
 Lach 290 5,36 2,669 

1 0,731 0,393 

Aanbieding Glimlach 250 6,38 2,287 
 Lach 290 6,37 2,324 

1 0,005 0,942 

Tekst Glimlach 250 6,53 1,277 
 Lach 290 6,25 1,451 

1 5,571 0,019 

 

5.3.3 Zonder vs. glimlach, zonder vs. lach 

Uit de analyses hierboven is gebleken dat het gebruik van een glimlachende of lachende smiley 

negatieve invloed heeft op de beoordeling van de aanbieding en de tekst. In de vergelijking tussen de 

twee soorten smileys blijkt er alleen een verschil te zijn bij de beoordeling van de tekst. Dit zou 

moeten betekenen dat de twee soorten smileys (ongeveer) gelijke invloed hebben op de beoordeling 

van het product en de aanbieding. Met betrekking tot de tekst wordt de invloed van de smiley 

voornamelijk bepaald door de lachende smiley. Om volledig inzicht te krijgen in de invloed van de 

afzonderlijke smileys heb ik nog twee variantie-analyses uitgevoerd, waarbij ik de versie zonder 

smiley tegenover de versie met de glimlachende smiley en tegenover de versie met de lachende 

smiley heb gezet. 

 

In de vergelijking tussen de versie zonder smiley en de versie met glimlachende smiley blijkt de 

smiley alleen verschil uit te maken bij de beoordeling van de aanbieding. Zoals in Tabel 6 te zien is, 

geven de proefpersonen hogere cijfers voor de aanbiedingen na het lezen van de teksten zonder 

smiley dan na het lezen van de teksten met de glimlachende smiley. 

 

Tabel 6: De gemiddeldevergelijking tussen de versie zonder smiley en de versie met 
glimlachende smiley per afhankelijke variabele. 
 Versie N Gem. St. dev. df F Sig. 

Product Zonder 310 5,73 2.871 
 Glimlach 250 5,55 2.668 

1 0,540 0,463 

Aanbieding Zonder 310 6,84 2,262 

 Glimlach 250 6,38 2,287 

1 5,556 0,019 

Tekst Zonder 310 6,59 2,274 
 Glimlach 250 6,53 2,277 

1 0,297 0,586 

 

De invloed van de smiley op de tekstwaardering wordt dus volledig bepaald door de lachende smiley. 

In Tabel 7 is te zien dat het gemiddelde cijfer voor de teksten met de lachende smiley aanzienlijk 

lager ligt dan het gemiddelde cijfer voor de teksten zonder smiley. Met betrekking tot de aanbieding 
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blijkt de invloed van de lachende smiley inderdaad bijna gelijk te zijn aan de invloed van de 

glimlachende smiley. In beide gevallen liggen de cijfers hoger bij de teksten zonder smiley.  

 

Tabel 8: De gemiddeldevergelijking tussen de versie zonder smiley en de versie met 
lachende smiley per afhankelijke variabele. 
 Versie N Gem. St. dev. df F Sig. 

Product Zonder 310 5,73 2,871 
 Lach 290 5,36 2,669 

1 2,672 0,103 

Aanbieding Zonder 310 6,84 2,262 

 Lach 290 6,37 2,324 

1 6,299 0,012 

Tekst Zonder 310 6,59 2,274 
 Lach 290 6,25 1,451 

1 9,273 0,002 

 

5.4 Samenhang tussen de afhankelijke variabelen 
Met een betrouwbaarheidstest is aangetoond dat de drie vragen drie verschillende concepten 

meten. Het kan echter nog wel zo zijn dat de concepten elkaar beïnvloeden. Wanneer bijvoorbeeld 

iemand totaal niet geïnteresseerd is in een bepaald product, zou dit zijn waardering van de 

aanbieding kunnen beïnvloeden. Om te testen in hoeverre dit het geval is, heb ik met behulp van een 

Pearson correlatietest de samenhang tussen de drie vragen gemeten. Met een correlatie tussen de 

0,342 en 0,446 bleek de samenhang matig te zijn. Eventuele samenhang mag hierdoor genegeerd 

worden. In Tabel 7 staan de resultaten van deze analyse weergegeven. 

 

Tabel 7: De correlatie tussen de drie afhankelijke variabelen. 
 Product Aanbieding Tekst 

Product 1 0,375 0,342 
Aanbieding 0,375 1 0,446 
Tekst 0,342 0,446 1 

 

5.5 Externe factoren 
In de enquête waren nog een aantal vragen opgenomen om factoren die eventuele invloed hebben 

mee te nemen in het onderzoek. Het ging hier om de factoren geslacht, leeftijd, opleiding en sms-

frequentie. Vanwege de homogeniteit van de doelgroep op een aantal aspecten konden twee 

factoren al vooraf aan de analyse uitgesloten worden. Op een paar proefpersonen na volgde 

iedereen een universitaire opleiding. De invloed van de opleiding kon daarom niet meer gemeten 

worden. Op de vraag hoe vaak de proefpersoon sms-berichten versturen of ontvangen antwoordde 

65,9 procent meer dan eens per dag een sms-bericht te versturen/ ontvangen. Er kan dus gesteld 
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worden dat de doelgroep inderdaad gewend is te communiceren via sms-berichten. Het percentage 

dat hetzelfde antwoord had gegeven is echter zo groot dat het ook bij de factor sms-frequentie geen 

nut had om de invloed ervan te analyseren. 

 Hoewel de leeftijd van de proefpersonen binnen een zeer kleine range lag (tussen de 17 en 

22 jaar), waren de proefpersonen redelijk verdeeld over de verschillende leeftijden. Ik heb er daarom 

voor gekozen de invloed van deze factor wel te analyseren. Om een goede vergelijking te kunnen 

maken heb ik de proefpersonen onderverdeeld in de leeftijdsgroepen 17 tot en met 19 jaar en 20 tot 

en met 22 jaar. Door middel van een variantie-analyse met de twee verschillende versieverdelingen 

(zoals hierboven beschreven) heb ik de invloed van deze factor getest. Uit de resultaten bleek er 

geen interactie-effect te bestaan tussen de leeftijd en de versies. De invloed van de smiley is dus op 

beide leeftijdsgroepen hetzelfde. De resultaten zijn terug te vinden in Bijlage 5. 

De laatste factor die opgenomen is in het onderzoek is het geslacht. Het is mogelijk dat 

mannen voorkeur hebben voor een andere tekststijl dan vrouwen. De invloed van deze factor heb ik 

getest door middel van een variantie-analyse met de twee verschillende versieverdelingen. In de 

vergelijking tussen de versie zonder en de versies met smiley is er geen significant verschil te 

ontdekken tussen de seksen. De resultaten van deze analyse zijn te vinden in Bijlage 6, tabel 1 t/m 3.  

Uit de vergelijking tussen de versies met de verschillende soorten smileys blijkt wel een 

verschil tussen de seksen. Een statistisch significant interactie-effect (F(3, 536) = 3,9; p=0,05) toont 

aan dat mannen lagere cijfers geven aan de teksten met de lachende smiley dan aan de teksten met 

de glimlachende smiley ten opzichte van vrouwen. In Tabel 6 staan de gegevens hiervan 

weergegeven. De gegevens van het interactie-effect tussen versie en geslacht op product en 

aanbieding zijn te vinden in Bijlage 6, tabel 4 en 5. 

 

Tabel 6: De interactie tussen versie en geslacht bij het cijfer voor de tekst. 
Man Vrouw  
Gem. St. dev. Gem. St. dev. 

Glimlach 6,49 1,369 6,55 1,236 
Lach 5,91 1,536 6,46 1,359 
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6. Conclusie  
Door middel van dit onderzoek heb ik gezocht naar het antwoord op de vraag: 

In hoeverre dragen de glimlachende en de lachende smiley bij aan de overtuigingskracht van 

commerciële sms-berichten?   

 

Daarbij heb ik mijn onderzoek verder toegespitst op de deelvraag: 

In hoeverre verschillen de glimlachende en de lachende smiley van elkaar in hun bijdrage aan de 

overtuigingskracht van commerciële sms-berichten? 

 

Daarbij waren de volgende hypotheses gesteld: 

1. Het gebruik van (glim)lachende smileys in commerciële sms-berichten zal een positieve 

invloed hebben op de overtuigingskracht van het bericht. 

a. De ontvanger zal een positievere attitude hebben ten opzichte van het product na 

het lezen van een sms-bericht met een (glim)lachende smiley, dan na het lezen van 

een sms-bericht zonder smiley.  

b. De ontvanger zal een positievere attitude hebben ten opzichte van de aanbieding na 

het lezen van een sms-bericht met een (glim)lachende smiley, dan na het lezen van 

een sms-bericht zonder smiley.   

 

2. Het gebruik van een lachende smiley in commerciële sms-berichten zal een grotere 

(positieve) invloed hebben op de overtuigingskracht van het bericht, dan het gebruik van een 

glimlachende smiley.  

a. De ontvanger zal positievere attitude hebben ten opzichte van het product na het 

lezen van een sms-bericht met een lachende smiley, dan na het lezen van een sms-

bericht met een glimlachende smiley. 

b. De ontvanger zal een positievere attitude hebben ten opzichte van de aanbieding na 

het lezen van een sms-bericht met een lachende smiley, dan na het lezen van een 

sms-bericht met een glimlachende smiley.   
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De resultaten laten echter het omgekeerde zien. Hoe minder de lach, hoe positiever de 

proefpersonen waren. De voorkeur ging uit naar de berichten zonder smiley ten opzichte van met 

smiley en de berichten met een glimlachende smiley ten opzichte van een lachende smiley. Geen van 

de hypotheses mag dus worden aangenomen en van enkelen kan zelfs het omgekeerde gesteld 

worden.  

 

Met betrekking tot het product zijn er geen significante verschillen gevonden tussen de versies. De 

proefpersonen waren dus niet meer of minder geïnteresseerd in het product na het lezen van een 

bericht met een (glim)lachende smiley dan na het lezen van een bericht zonder smiley. Hypotheses 

1a en 2a zijn niet uitgekomen. Het gebruik van smileys blijkt niet sterk genoeg te zijn om de attitude 

van de lezer ten opzichte van het product te kunnen beïnvloeden.  

Op de vraag in hoeverre de proefpersonen de aanbieding goed vonden, zijn wel verschillen 

gevonden tussen de versies. In de vergelijking tussen de teksten zonder smiley en de teksten met 

smiley kregen aanbiedingen een hoger cijfer na het lezen van de teksten zonder smiley. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat het gebruik van een glimlachende of lachende smiley de attitude van de 

lezer ten opzichte van de aanbieding op negatieve wijze beïnvloedt. Van hypothese 1b is dus het 

tegenovergestelde waar. Met betrekking tot de aanbieding is er geen verschil gevonden tussen de 

teksten met de glimlachende smiley en de teksten met de lachende smiley. Beide smileys hadden 

hetzelfde effect op de attitude van de lezer ten opzichte van de aanbieding. Hypothese 2b moet dus 

verworpen worden.  

In de enquête was nog een derde vraag bijgevoegd ter controle of de tekst zelf ook anders 

beoordeeld wordt afhankelijk van het smileygebruik. Over het algemeen bleken de teksten met 

smiley lager gewaardeerd te worden dan de teksten zonder smiley, waarbij de teksten met een 

lachende smiley nog lager gewaardeerd werden dan de teksten met een glimlachende smiley. In 

verdere analyse bleek echter dat de invloed van de smiley op de tekstwaardering alleen veroorzaakt 

werd door de lachende smiley. De teksten met een glimlachende smiley werden niet anders 

beoordeeld dan de teksten zonder smiley.  

 

Uit dit onderzoek is een redelijk duidelijke conclusie te trekken. Commerciële sms-berichten die tot 

doel hebben de lezer te overtuigen van het product boeken bij jongeren de beste resultaten wanneer 
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er geen smiley in het bericht staat. Is een smiley om een bepaalde reden toch wenselijk dan kan er 

het beste gekozen worden voor de bekende glimlachende smiley (in vergelijking tot de lachende 

smiley). De glimlachende en lachende smiley dragen niet of in negatieve richting bij aan de 

overtuigingskracht van commerciële sms-berichten.  

7. Discussie 

7.1 De methode 
Om te meten in hoeverre het gebruik van een glimlachende of een lachende smiley invloed heeft op 

de overtuigingskracht van commerciële sms-berichten, heb ik ervoor gekozen om een enquête te 

verspreiden waarin sms-berichten gepresenteerd werden met daaropvolgend een aantal vragen. 

Hoewel deze methode zeer gebruikelijk is voor het meten van een attitude week mijn enquête op 

twee punten van de norm af. 

De proefpersonen kregen elk tien sms-berichten voorgelegd, zodat het onderwerp van de 

afzonderlijke berichten zo min mogelijk invloed zou hebben op de resultaten. Dit betekende echter 

dat het aantal vragen per tekst beperkt moest worden. Per afhankelijke variabele (attitude ten 

opzichte van het product, de aanbieding en de tekst) werd maar één vraag gesteld, waarbij de 

overtuigingskracht slechts bepaald werd door de product- en de aanbiedingsvraag. Hoewel ik niet 

denk dat dit invloed heeft gehad op de betrouwbaarheid van het onderzoek, is dit wel ten koste 

gegaan van de van mate van detaillering van de resultaten. Naar aanleiding van dit onderzoek kan 

alleen een algemeen beeld gevormd worden van de invloed van smileys op de overtuigingskracht. 

Voor meer diepgaande informatie is een langere vragenlijst nodig waarin specifiek gevraagd wordt 

naar de attitude ten opzichte van het product en de intentie om het aan te schaffen. 

 Ten tweede heb ik ervoor gekozen om brede vragen te stellen in combinatie met een 

tienpuntsschaal met als uitersten de woorden “Nee” en “Ja”.  De meer gebruikelijke vorm van 

schaalvragen bestaat uit een vijf- of zevenpuntsschaal met specifiekere uitersten zoals “zeer mee 

oneens/ zeer mee eens” of “zeer onbetrouwbaar/ zeer betrouwbaar”. Nadelig van een grote schaal 

bij dit soort vragen is dat het voor de proefpersonen niet duidelijk is welke waarde elk cijfer heeft. In 

hoeverre verschilt “een beetje onbetrouwbaar” van “een beetje betrouwbaar”? Ik denk echter dat 

deze onduidelijkheid in grote mate opgeheven is door het gebruik van de woorden “ja” en “nee”, 

omdat ze geregeld voorkomen in het dagelijkse taalgebruik en daardoor de betekenis ervan 
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duidelijker is. De waarden van de schaal tussen deze woorden zullen daarom makkelijker in te 

schatten zijn. Bovendien hebben de cijfers in een schaal van tien op zichzelf al een duidelijkere 

waarde vanwege het decimale stelsel. Het is voor mensen makkelijker om te rekenen in tientallen 

dat in zeventallen.  

7.2 De resultaten 
Hoewel jongeren in hun communicatie onderling veel gebruik maken van emoticons, wordt het niet 

gewaardeerd wanneer bedrijven deze stijl overnemen. De smileys hebben geen of zelfs een 

negatieve invloed op de overtuigingskracht van de sms-berichten. Zoals in de conclusie besproken is, 

gaan deze resultaten tegen de hypotheses in. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in het bewuste 

gebruik en de analyse van emoticons in geschreven taal. Omdat de gezichtsuitdrukking expliciet in de 

tekst staat afgebeeld, houdt de lezer zich meer dan anders bezig met de betekenis ervan. De smileys 

in de commerciële sms-berichten vatten de ontvangers misschien niet op als werkelijk gevoelde 

emoties door de zender. De ontvangers zijn zich ervan bewust dat de zender de smiley met opzet in 

het bericht geplaatst heeft. Het gebruik van smileys past voor hen niet in de gebruikelijke stijl van de 

bedrijven het de overtuigingskracht juist tegenwerkt in plaats van dat het het versterkt. 

 

Behalve dat de resultaten tegen de hypotheses ingaan, spreken ze ook de conclusie van Croes tegen. 

Zij sluit haar conclusie namelijk af met de zin: “Dit onderzoek heeft dus aangetoond dat jonge 

ontvangers positief staan tegenover het gebruik van smileys in commerciële sms-berichten in 

combinatie met een verbale thematisering.”. Opgemerkt kan worden dat waardering iets anders is 

dan overtuiging. Op de vraag om een rapportcijfer voor de tekst te geven, werden echter in beide 

vergelijkingen duidelijk lagere cijfers gegeven voor de teksten met smiley/ met de lachende smiley. 

Om een verklaring te vinden voor deze tegenovergestelde uitkomsten, heb ik nog eens goed gekeken 

naar de verschillen tussen de twee onderzoeken. 

In de afgelopen jaren is er door de komst van allerlei nieuwe media veel veranderd op het 

gebied van communicatie. Tijd kan dus veel invloed hebben op de resultaten. Het onderzoek van 

Croes heeft een jaar geleden plaats gevonden en is uitgevoerd onder studenten die gemiddeld een 

jaar ouder waren dan de proefpersonen uit mijn onderzoek. Dit verschil is echter zo klein dat ik niet 

verwacht dat het grote invloed kan hebben op de resultaten.  
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Een tweede verschil tussen de onderzoeken ligt in het materiaal. Ik heb ervoor gekozen om voor de 

berichten fictieve afzenders te gebruiken om zo eventuele invloed van merknamen te voorkomen. De 

berichten die Croes aan haar proefpersonen voorlegde, waren wel afkomstig van bekende 

aanbieders. Volgens Van Zalk (2006) is het mogelijk dat het gebruik van smileys de band met de 

ontvanger benadrukt. Dit vooronderstelt dat de zender al een band met de ontvanger heeft. Het is 

mogelijk dat de studenten het wel waarderen wanneer een bekend bedrijf gebruik maakt van een 

smiley, omdat ze daar al een band mee hebben. Met de onbekende bedrijven hebben ze nog geen 

band en kan een smiley afkomstig van hen dus te persoonlijk overkomen.  

 Ten slotte is er ook een opmerking te maken over de vragen die in beide onderzoeken 

gesteld worden. In dit onderzoek wordt de waardering van de tekst slechts bepaald met één vraag 

waarin de proefpersonen een rapportcijfer moeten geven aan de tekst. In het onderzoek van Croes 

werd de tekstwaardering bepaald door een negental vragen, waarvan de vraag naar een algemeen 

rapportcijfer er een van was. Deze vraag alleen gaf geen significante resultaten. Dit wil zeggen dat, in 

de vergelijking tussen alleen de twee vragen om een rapportcijfer voor de tekst, Croes geen resultaat 

heeft gevonden waar ik dat wel heb. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de 

proefpersonen de teksten zonder smiley hoger waarderen dan de teksten met smiley. Dit blijkt 

echter alleen het geval te zijn voor de lachende smiley. Met betrekking tot de glimlachende smiley 

heb ik, net zoals Croes, geen resultaten gevonden.  

 

De tegenstrijdigheid tussen de conclusie van Croes en de conclusie van dit onderzoek is 

waarschijnlijk te wijten aan de verschillende vragen die gesteld zijn. Wanneer Croes 

alleen om een rapportcijfer gevraagd had, had ze niet tot de conclusie gekomen dat 

jonge ontvangers positief staan tegenover smileys in commerciële sms-berichten. Dit 

leidt tot zeer interessante vragen voor vervolgonderzoek. Is het geven van een 

rapportcijfer te vaag en worden smileys wel gewaardeerd, zoals blijkt uit de overige 

vragen die Croes in haar enquête gesteld heeft? De vraag naar het rapportcijfer voor de 

tekst werd in de enquête van Croes als eerste gesteld. Mogelijk geven de proefpersonen 

andere cijfers wanneer de vraag als laatste wordt gesteld, omdat het antwoord dan 

gebaseerd wordt op de daarvoor beantwoorde vragen. Gezien deze tegenstelling is het  

belangrijk om in vervolgonderzoek dieper in te gaan op de invloed van smileys op de 

overtuigingskracht van de berichten.  
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 Wanneer er meer inzicht is verworven in het effect van de smiley op de 

tekstwaardering en de overtuigingskracht van commerciële sms-berichten is het 

interessant om terug te koppelen naar de afzender. Mogelijk wordt de smiley meer 

gewaardeerd van bedrijven waarmee de ontvanger een band heeft, bijvoorbeeld de bedrijven 

waarvan de ontvanger een klantenkaart heeft. Een andere mogelijkheid is dat smileys bij bepaalde 

(bijv. jonge) bedrijven meer geaccepteerd worden dan bij andere bedrijven. Daarnaast is het ook 

interessant om onderzoek te doen bij een andere doelgroep. Mogelijk heeft een oudere generatie 

voorkeur voor een andere schrijfstijl in sms-berichten afkomstig van commerciële bedrijven. 
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9. Bijlagen 
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9.1 Bijlage 1: de sms-berichten 
 

Wintersport 

Ga je met min. 10 vrienden op vakantie? Boek bij Holidays. Je ontvangt dan bij aankomst een 30-liter 

fust bier. Dat belooft alvast een leuke avond voor jullie. 

 

Bank 

Baal jij ook zo van een onverwacht saldotekort? Met Saldo SMS ben je altijd op de hoogte van je 

actuele saldo. Abonneer je je nu dan krijg jij de eerste 10 berichten gratis. 

 

Telefoonmaatschappij 

Schrik jij ook altijd van je telefoonrekening? Bestel dan je abonnement via gsm.com en krijg elke 

maand € 5 korting. Zo hou jij per jaar € 60 in de pocket. 

 

Studieboeken 

Koop je studieboeken bij Pages en ontvang 15% korting op het totale bedrag. Zo hou jij geld over 

voor de leukere kanten van het studentenleven. 

 

Krant 

Speciaal voor jongeren biedt het Nationaal Dagblad een abonnement aan met 50% korting. Voor 

hetzelfde nieuws betaal jij dus veel minder. 

 

Uitgaan 

A.s. zaterdag is het weer Clubbing night in The Coolio! Koop nu je kaarten met € 5 korting en krijg een 

gratis welkomstdrankje. Een goed begin van de avond voor jou. 

 

Bioscoop 

Speciale novemberactie: Bestel je bioscoopkaartjes online via www.bios.nl en ontvang € 2.50 korting 

per kaartje. Zo kan jij lekker goedkoop naar de film. 

 



 
Madeleine Boerma  Smileys in commerciële smsjes   

 

 

 

 
 

32 

Mediawinkel 

Kan jij ook nooit genoeg krijgen van Friends? Bij Media.nl krijg je nu 20% korting op de complete 

DVD-box. Dat wordt urenlang kijkplezier voor jou en je vrienden.  

 

Indoor skibaan 

Kom deze maand naar SkiPlaza en betaal slechts 1 uur voor 3 uur skiën of snowboarden. Dit is jouw 

kans om voor weinig geld een dagje op wintersport te gaan.  

 

Sportschool 

Het fitness seizoen begint weer. Bestel je fitnesskaart bij Fit4u en ontvang een all-in kaart met o.a. 

toegang tot de sauna. Daarmee kan jij sporten én ontspannen. 
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9.2 Bijlage 2: de originele aanbiedingen 
 
Vakantie 

Boek met minimaal 10 personen je wintersport bij Sportura en ontvang een FUSTJE bier op je 

aankomstdag in La Grotte du Yeti. Op je aankomstdag meld je je als hoofdboeker bij de barmanager 

van de La Grotte du Yeti voor ontvangst van het gratis 30 liter FUST. (www.sportura.nl) 

 

Bank 

Wil je altijd en overal het actuele saldo van je Studentenrekening ontvangen op je mobiele telefoon? 

Een berichtje krijgen als je studiefinanciering is bijgeschreven? Neem een abonnement op SMS Saldo 

alerts. (www.postbank.nl) 

 

Telefoon 

Verleng nu via kpn.com en profiteer van € 5,- online korting op je abonnement*. (www.kpn.com) 

 

DVD 

Meer dan 280 boxsets zijn tijdelijk zeer voordelig verkrijgbaar. De kortingen lopen op tot wel 60%! 

Complete tv-series, filmtrilogieën, collector's boxen of collecties van acteur en regisseurs: allemaal 

prachtige cadeaus om te krijgen of te geven. (www.bol.com) 

 

Krant 

Studenten die het huis uit gaan, willen graag de krant blijven lezen, maar dit is vaak een kostbare 

aangelegenheid. Daarom krijg je als student een abonnement op het dagblad Trouw voor slechts  

€ 13,50 per maand. Dat is 50% korting op de normale prijs (de normale prijs voor een 

maandabonnement is € 27,00). (www.trouw.nl) 

 

Indoor skibaan 

Ontvang 3 uur vrij oefenen voor de prijs van 1 (13,-) 7 dagen per week! Of koop een dalurenkaart of 

avondkaart en ontvang de 2e gratis! (skidome, gelezen op: www.destudentenpas.nl) 
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9.3 Bijlage 3: de enquête  
 

Vragenlijst SMS-onderzoek 

Madeleine Boerma 

 

 

 

Beste deelnemer, 

 

Met behulp van deze vragenlijst wil ik graag naar jouw mening vragen over een aantal sms-

berichten. Op de volgende pagina zie je het eerste bericht. Lees dit door en vul dan de 

vragenlijst in op de volgende pagina. Als je tijdens het invullen het bericht nog eens wil lezen, 

mag je terugscrollen. Na het invullen ga je op dezelfde manier verder met de volgende 

berichten. De vragenlijsten bestaan elk uit slechts drie vragen, schrik dus niet van het aantal 

pagina’s van deze enquête.  

 

Alvast bedankt voor je medewerking! 
 

 

Voordat je begint, wil ik je vragen eerst een aantal persoonsgegevens in te vullen.  

 

Geslacht:  Man/Vrouw 

 

Leeftijd:  

 

Huidige opleiding: 

• VMBO 

• HAVO 

• VWO 

• HBO 

• WO 

 

Hoe vaak verstuur of krijg jij sms-berichten?  

• Meer dan eens per dag 

• Dagelijks 

• Een paar keer per week 

• Eens per week 

• Minder dan eens per week 
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Bericht 1: Saldo SMS 
 

 

Ben je geïnteresseerd in het Saldo SMS abonnement?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Vind je 10 gratis smsjes een goede aanbieding?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Ja 

 

 

Wat vind je van de tekst van het bericht?  

Geef een rapportcijfer tussen de 1 en de 10 (alleen hele getallen). 
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Bericht 2: Bioscoop 
 

 

Ben je geïnteresseerd in bioscoopkaarten?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Vind je € 2,50 korting bij een online bestelling een goede aanbieding?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Wat vind je van de tekst van het bericht?  

Geef een rapportcijfer tussen de 1 en de 10 (alleen hele getallen). 
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Bericht 3: Clubbing night 
 

 

Ben je geïnteresseerd in Clubbing night?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Vind je € 5 korting en een gratis welkomstdrankje een goede aanbieding?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Wat vind je van de tekst van het bericht?  

Geef een rapportcijfer tussen de 1 en de 10 (alleen hele getallen). 
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Bericht 4: Dagblad 
 

 

Ben je geïnteresseerd in het Nationaal Dagblad?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Vind je 50% korting op een abonnement een goede aanbieding?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Wat vind je van de tekst van het bericht?  

Geef een rapportcijfer tussen de 1 en de 10 (alleen hele getallen). 
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Bericht 5: DVD-box 
 

 

Ben je geïnteresseerd in de Friends DVD-box?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Vind je 20% korting een goede aanbieding?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Wat vind je van de tekst van het bericht?  

Geef een rapportcijfer tussen de 1 en de 10 (alleen hele getallen). 
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Bericht 6: Mobiel abonnement 
 

 

Ben je geïnteresseerd in een mobiel abonemment?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Vind je € 5 /mnd korting via gsm.com een goede aanbieding?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Wat vind je van de tekst van het bericht?  

Geef een rapportcijfer tussen de 1 en de 10 (alleen hele getallen). 
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Bericht 7: Skiën/snowboarden 
 

 

Ben je geïnteresseerd in indoor skiën of snowboarden?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Vind je 3 uur skiën/snowboarden terwijl je 1 uur betaalt een goede aanbieding?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Wat vind je van de tekst van het bericht?  

Geef een rapportcijfer tussen de 1 en de 10 (alleen hele getallen). 
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Bericht 8: Fitness 
 

 

Ben je geïnteresseerd in een fitnesskaart?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Vind je een all-in kaart voor de prijs van een fitnesskaart een goede aanbieding?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Wat vind je van de tekst van het bericht?  

Geef een rapportcijfer tussen de 1 en de 10 (alleen hele getallen). 
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Bericht 9: Studieboeken 
 

 

Ben je geïnteresseerd in studieboeken?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Vind je 15% korting een goede aanbieding?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Wat vind je van de tekst van het bericht?  

Geef een rapportcijfer tussen de 1 en de 10 (alleen hele getallen). 
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Bericht 10: Vakantie 
 

 

Ben je geïnteresseerd in een vakantie met een grote groep vrienden?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Vind je een 30-liter fust bier bij aankomst een goede aanbieding?  

 

Nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja 

 

 

Wat vind je van de tekst van het bericht?  

Geef een rapportcijfer tussen de 1 en de 10 (alleen hele getallen). 
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9.4 Bijlage 4: SPSS resultaten replicaties 
 

Tabel 1: Het hoofdeffect van de replicaties per afhankelijke variabele 
 df F Sig. 

Product 9 27,642 0,000 
Aanbieding 9 36,045 0,000 

Tekst 9 8,910 0,000 
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9.5 Bijlage 5: SPSS resultaten leeftijd 
 

1. De interactie tussen versie en leeftijd bij de beoordeling van het product. 
 Leeftijd Gem. St. dev. df F Sig. 

17 t/m 19 5,59 3,028 Zonder smiley 

20 t/m 22 5,92 2,639 

17 t/m 19 5,48 2,721 Met smiley 

20 t/m 22 5,40 2,599 

1 1,096 0,295 

 

2. De interactie tussen versie en leeftijd bij de beoordeling van de aanbieding. 
 Leeftijd Gem. St. dev. df F Sig. 

17 t/m 19 6,81 2,347 Zonder smiley 

20 t/m 22 6,88 2,146 

17 t/m 19 6,48 2,298 Met smiley 

20 t/m 22 6,22 2,312 

1 1,019 0,313 

 

3. De interactie tussen versie en leeftijd bij de beoordeling van de tekst. 
 Leeftijd Gem. St. dev. df F Sig. 

17 t/m 19 6,62 1,308 Zonder smiley 

20 t/m 22 6,54 1,227 
17 t/m 19 6,41 1,504 Met smiley 

20 t/m 22 6,33 1,192 

1 0,002 0,964 

 

 

4. De interactie tussen versie en leeftijd bij de beoordeling van het product. 
 Leeftijd Gem. St. dev. df F Sig. 

17 t/m 19 5,46 2,743 Glimlach 

20 t/m 22 5,50 2,712 

17 t/m 19 5,65 2,592 Lach 

20 t/m 22 5,12 2,590 

1 1,489 0,223 

 
5. De interactie tussen versie en leeftijd bij de beoordeling van de aanbieding. 
 Leeftijd Gem. St. dev. df F Sig. 

17 t/m 19 6,58 2,194 Glimlach 

20 t/m 22 6,41 2,403 
17 t/m 19 6,16 2,418 Lach 

20 t/m 22 6,29 2,198 

1 0,574 0,449 

 

6. De interactie tussen versie en leeftijd bij de beoordeling van de tekst. 
 Leeftijd Gem. St. dev. df F Sig. 

17 t/m 19 6,68 1,409 Glimlach 

20 t/m 22 6,21 1,543 
17 t/m 19 6,36 1,098 Lach 

20 t/m 22 6,31 1,290 

1 3,123 0,078 
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9.6 Bijlage 6: SPSS resultaten geslacht 
 
1. De interactie tussen versie en geslacht bij de beoordeling van het product. 
 Geslacht Gem. St. dev. df F Sig. 

Man 5,50 2,973 Zonder smiley 

Vrouw 5,83 2,823 
Man 533 2,712 Met smiley 

Vrouw 5,51 2,645 

1 0,142 0,707 

 
2. De interactie tussen versie en geslacht bij de beoordeling van de aanbieding. 
 Geslacht Gem. St. dev. df F Sig. 

Man 6,98 2,193 Zonder smiley 

Vrouw 6,77 2,296 
Man 6,49 2,165 Met smiley 

Vrouw 6,31 2,369 

1 0,005 0,944 

 
3. De interactie tussen versie en geslacht bij de beoordeling van de tekst. 
 Geslacht Gem. St. dev. df F Sig. 

Man 6,46 1,366 Zonder smiley 

Vrouw 6,65 1,226 
Man 6,15 1,492 Met smiley 

Vrouw 6,50 1,300 

1 ,625 0,429 

 
 
 
4. De interactie tussen versie en geslacht bij de beoordeling van het product. 
 Geslacht Gem. St. dev. df F Sig. 

Man 5,66 2,728 Glimlach 

Vrouw 5,50 2,645 
Man 5,09 2,687 Lach 

Vrouw 5,52 2,652 

1 1,147 0,226 

 
5. De interactie tussen versie en geslacht bij de beoordeling van de aanbieding. 
 Geslacht Gem. St. dev. df F Sig. 

Man 6,71 2,026 Glimlach 

Vrouw 6,22 2,390 
Man 6,34 2,256 Lach 

Vrouw 6,38 2,371 

1 1,635 0,202 

 

 

 


