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Het Zuyd-lectoraat Innovatief Ondernemen doet onderzoek naar business development 
en strategie en naar digital marketing in het MBK. Ons onderzoek naar digital marketing 
hebben we verdeeld in onderzoek naar datagedreven ondernemerschap en onderzoek naar 
het gebruik van digitale technologieën voor het bouwen van een duurzame relatie met 
(potentiële) klanten en stakeholders.

Dit onderzoek naar influencermarketing via social media vormt een zeer belangrijk onderzoek 
binnen dit laatste deelthema. In navolging van afgelopen jaren onderzochten we hoe 
organisaties en merken hun impact via social media en influencermarketing kunnen wij 
verhogen bij Limburgse jongeren van 14 tot en met 25 jaar.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder leiding van senior docent-onderzoeker drs. Astrid 
Schiepers, hierbij geïnspireerd door collega’s Jeroen Naudts en zijn onderzoeksteam van  
de Arteveldehogeschool in Gent. 

Dr. Steven de Groot, lector Innovatief ondernemen Zuyd Hogeschool

Sittard, augustus 2022

Voorwoord
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Hoe ervaren Limburgse jongeren branding en influencermarketing via social 
media?

Samenvatting

Instagram bij Limburgse jongeren groter dan Snapchat en Facebook

Uit diverse onderzoeken blijkt dat Instagram het meest populaire sociale medium is voor 
merkcommunicatie. Bij deze meting is Instagram ook daadwerkelijk het meest populair in 
gebruik bij Limburgse jongeren (91,92%). De populariteit heeft zelfs nog toegenomen in het 
afgelopen jaar. Ook werd aangegeven dat Instagram een belangrijk platform is waar jongeren 
in aanraking komen met merken (brands). TikTok groeit nog steeds, maar blijft achter bij 
Snapchat (62,63%) en Facebook (37,37%). Ook YouTube wordt meerdere keren per dag gebruikt 
(31,31%). 

WhatsApp blijft op nummer 1 en wordt meerdere keren per dag gebruikt

WhatsApp is het belangrijkste kanaal dat meerdere keren per dag wordt gebruikt. Dit zien wij 
terug in ons onderzoek en bevestigt het rapport van het RuigrokNetPanel (WHO2022). Ruim 
94,95% van de jongeren gebruikt WhatsApp meerdere keren per dag.

YouTube en LinkedIn worden door veel jongeren gebruikt op wekelijkse 
basis

Als wij kijken naar het gebruik per week, is het bereik van YouTube groot. Ca. 23,23% van 
de jongeren gebruikt YouTube minstens 1 keer per week. Dat is een stijging t.o.v. het vorige 
onderzoek, dat was toen 16,42%. In Nederland gebruiken 9,3 miljoen mensen YouTube (NSMO, 
2022). Uit het rapport van NSMO blijkt eveneens het hoge dagelijkse gebruik van YouTube 
en de stijging in het gebruik. YouTube wordt gebruikt voor muziek, tutorials, bloopers/
grappen, reviews en films/series. TikTok groeit hard, vooral in de groep van twintigers. Uit 
ons onderzoek blijkt dat 11% van de jongeren het kanaal minstens 1 keer per week gebruikt. 
Volgens het RuigrokNetPanel (WHO2022) gebruikt 33% van de mensen LinkedIn. Uit ons 
onderzoek blijkt dat 21,21% minstens 1 keer per week LinkedIn gebruikt. Ook hier zien wij een 
stijging t.o.v. vorig onderzoek (16,42% in 2021).  

Impact influencermarketing voor merken en organisaties wordt 
bevestigd, maar jongeren worden kritischer

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat influencermarketing niet meer weg te denken is in 
de marketingmix. Op basis van dit onderzoek blijkt dat influencermarketing duidelijke 
impact blijft hebben op het bereik bij jongeren en op conversie (aankoop). Ruim 25% is 
een merk beginnen te volgen omdat een influencer hen overtuigd heeft. Ruim 22% van de 
jongeren geeft aan recent iets gekocht te hebben omdat een influencer hen overtuigd heeft. 
Beïnvloeding door influencers is nog steeds groot, maar in ons onderzoek komt naar voren 
dat deze impact minder is. Ook zijn er jongeren die kritische opmerkingen hebben over het 
gedrag van influencers. In dit rapport krijgt influencer marketing een eigen hoofdstuk. 
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Jongeren volgen influencers voor originele content en ook voor leuke 
merken, maar worden ook geïnspireerd door hun mening en levensstijl

De kracht van influencers is volgens de Limburgse jongeren zonder enige twijfel de leuke/
originele content die deze influencers produceren (69,77%). Op grote afstand van het 
argument van leuke en originele content staat het argument dat de jongere ‘veel kan leren 
van de influencer’ (24,42%). Als derde argument wordt aangedragen dat de persoon merken 
gebruikt die die jongeren leuk vinden (36,05%). Ook geven de jongeren (21,69%) aan dat zij 
de afgelopen periode geïnspireerd zijn door de mening van een influencer. Dit percentage is 
gedaald t.o.v. het vorige onderzoek. Limburgse jongeren haken af bij een influencer als deze te 
veel content post, de kwaliteit van de content niet goed is (hier wordt met name gedoeld op 
te veel commerciële uitingen), of als de influencer oneerlijk is over producten, onbetrouwbaar 
is of ‘fake’. Doet de influencer uitingen die niet door de beugel kunnen of onaanvaardbaar 
gedrag toont (ook buiten social media) dan zijn dat redenen om te stoppen met volgen. Een 
klein percentage geeft aan dat als zij zelf een verandering hebben in lifestyle en/of interesse 
dat een reden zou zijn om niet meer te volgen. 

Het is een goed idee als commerciële organisaties influencers inzetten, 
over samenwerking met de overheid is men niet altijd enthousiast en 
speelt het thema een belangrijke rol

Jongeren staan positief tegenover het aspect dat merken en organisaties influencers 
inzetten voor campagnes of promotie van producten. Uit ons onderzoek blijkt dat 73,67% 
het een goed idee vindt als een influencer samenwerkt met een commercieel bedrijf. Uit 
het onderzoek komt wél duidelijk naar voren dat als een influencer té veel reclame maakt, 
té veel commerciële posts (dus samenwerkingen) promoot, het een reden is om te stoppen 
met volgen. Omdat een influencer toch geassocieerd wordt met de  ‘verkoop en promotie’ 
van producten, is samenwerking met de overheid volgens de jongeren een moeilijke kwestie. 
Uit ons onderzoek blijkt dat ruim 44% van de jongeren het géén goed idee vindt als een 
influencer een commerciële samenwerking aangaat met de overheid. Als een influencer 
dan samenwerkt met de overheid dan zijn eerlijkheid (50%), betrouwbaarheid (22%) en een 
eigen mening (22%) belangrijke randvoorwaarden. Uit de diepte-interviews blijkt dat de in 
dit onderzoek opgenomen overheidscampagnes mét influencers wel gewaardeerd werden. 
Hierbij valt op dat interne influencers een volwaardig onderdeel kunnen zijn van campagnes. 

Jongeren spenderen gemiddeld 4 uur per dag aan social media en 
volgen ongeveer 10 influencers

De jongeren zitten vaak meerdere keren per dag op hun socials. Het tijdsbestek dat jongeren 
aan social media besteden is gestegen. Uit ons onderzoek blijkt dat men gemiddeld 4 uur per 
dag besteedt aan social media. Jongeren besteden ook aandacht aan reviews en reacties van 
anderen als het gaat om kopen van producten. Het aantal berichten en het aantal volgers 
spelen hierbij een rol. Het gebruik van het aantal kanalen is gestegen (NSMO, 2022). 
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Centrale 
onderzoeksvraag: 
afbakening en 
terminologie

In dit rapport focussen wij op de vraag “Hoe kunnen organisaties en merken 
hun impact via social media en influencermarketing verhogen bij Limburgse 
jongeren van 14 tot en met 25 jaar?”. Op de volgende pagina verduidelijken wij de 
belangrijkste begrippen uit deze centrale onderzoeksvraag. 

Afbakening begrip ‘impact’ 

Met de term ‘impact’ in de centrale onderzoeksvraag bedoelen we (1) het verhogen van 
het bereik van het merk bij de doelgroep Limburgse jongeren en (2) het verbeteren van de 
beleving van het merk bij Limburgse jongeren van 14 tot en met 25 jaar. 

Afbakening begrip ‘sociale media’ 

Bij de afbakening van de term ‘sociale media’ ligt de focus op het gebruik van sociale media 
door jongeren. Voor het onderzoek hebben we sociale media beperkt tot de volgende 9 sociale 
media die het meest door Nederlandse jongeren gebruikt worden. (What’s happening online? 
RuijgrokNetPannel, 2022) 

1. WhatsApp
2. Facebook
3. Instagram
4. LinkedIn
5. Twitter
6. Snapchat
7. TikTok
8. YouTube
9. Pinterest

Dit betekent dat er geen andere digitale communicatiekanalen worden bevraagd, noch 
onderzocht. De impact van websites, digitale nieuwsbrieven, blogs en andere digitale 
communicatiemiddelen zitten dus niet in de scope van het onderzoek. 
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Afbakening begrippen ‘influencer’ en ‘influencermarketing’  

Volgens de onderzoekers Folkvord, F., Roes, E., & Bevelander, K. (2020) heeft het begrip 
‘influencer’ te maken met ‘self-branding en bekendheid’. Het onderzoek Promoting healthy 
foods in the new digital era on Instagram: an experimental study on the effect of a popular real 
versus fictitious fit influencer on brand attitude and purchase intentions wordt de link gelegd 
tussen self-branding en bekendheid. “The exponential growth of social media has given rise to 
micro-celebrities, such as bloggers and vloggers. These new types of celebrities, so-called ‘social 
influencers’, have received fame through self-branding. Self-branding is a new strategy whereby 
social media users use their social media activities to engage in strategic self-presentation to 
attract attention of a large number of young followers, in particular young people.”

Influencermarketing is een dominante marketingmethode. Met het groeien van de impact van 
sociale media, neemt het belang en de invloed van influencers toe. Het Influencer Marketing 
Hub’s 2021 survey geeft aan dat 67% van de respondenten (influencers) Instagram gebruiken als 
influencermarketingkanaal. De grens tussen social media en e-commerce wordt steeds vager. 
Ook de begrippen zijn niet zo eenduidig te kaderen. Naast de term ‘influencers’ wordt ook 
‘social influencers’, ‘creators’ en ‘contentcreators’ gebruikt. Er zijn genoeg creators wereldwijd 
bezig met content. Dat zijn aan de ene kant zogenaamde eendagscreators, met een beperkt 
aantal volgers en aan de andere kant VIP’s of BN-ers. Het is vandaag de dag wel mogelijk om 
een psychografisch profiel te plakken op een doelgroepsegment: 18-24 jarigen op TikTok, 54+ 
op YouTube en 18-44 jarigen op Instagram (YouTube’s Creator & Artist Survey, 2021). Dit geeft 
een beeld van waar de consument zich bevindt. 

Uit het onderzoek van Park, J., Min Lee, J., Xiong, V.Y., Septiano, F., Seo, Y. blijken de verschillen 
tussen de influencers. Het onderzoek David and Goliath: When and Why Micro-Influencers 
Are More Persuasive Than Mega-Influencers (2021) geeft aan dat uit studies blijkt dat er 
verschil van invloed is.

‘Specifically, the findings of four experimental studies show that micro-influencers (those who have 10,000 to 
100,000 followers) are more persuasive than mega-influencers (those who have more than 1 million followers) 
because endorsements by micro-influencers (versus mega-influencers) bestow higher perceptions of authenticity 
on the endorsed brand, which “rubs off” from the perceptions regarding influencer authenticity.’ Influencers zijn dus 
wel beïnvloeders, maar de zwaarte of grootte van beïnvloeding hangt ook af van de influencer en van het product, 
dienst of statement dat een plek krijgt in de content. 

Cayleigh Tyrhon Marquetta Meijn verwoord het in 2019 in haar onderzoek als volgt: Social 
influencers zijn invloedrijke personen op social media, ook wel de opinieleiders van social 
media. Zij hebben vaak een groot netwerk en genereren inkomsten door producten te 
promoten via hun socialmediakanalen (Abidin, 2016; De Veirman, Cauberghe, & Hudders, 
2017; Gosse, 2016). Volgens De Veirman et al. (2017) worden influencers gezien als personen die 
toegankelijk, geloofwaardig en betrouwbaar zijn. Zij zijn in staat om mensen te beïnvloeden 
in het dagelijkse leven en krijgen hierdoor een steeds grotere rol in de maatschappij (Abidin, 
2016). Bedrijven zetten influencers in om producten of diensten op een minder traditionele 
manier te promoten, zodat mensen worden beïnvloed in hun attitude over een bepaald merk 
of product (De Veirman et al., 2017).

Afbakening begrip ‘jongeren’ 

De doelgroep die we bevraagd hebben zijn Limburgse jongeren van 14 t/m 25 jaar. Het gebruik 
van sociale media door deze jongeren werd zowel via een kwantitatieve als een kwalitatieve 
studie onderzocht. Deze leeftijdscategorie valt deels in de afbakening, die gezien wordt als 
Generatie Z (Bron: RuijgrokNetpanel 2022). 
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Kwalitatief onderzoek bij Limburgse jongeren (januari 2022-juli 2022)

Wij startten met kwalitatief onderzoek opgezet onder 10 jongeren in de periode januari 2022 
– juli 2022. De respondenten zijn Limburgse mannen en vrouwen in de leeftijd van 14 t/m 25 
jaar. Deze respondenten werden via het alumni-netwerk van de onderzoeker verzameld. Bij 
de rekrutering hielden wij rekening met een mix van leeftijd en geslacht. 

Wij interviewden deze jongeren face2face met als doel om beter inzicht te krijgen in hun 
individuele beleving van social media en influencers. Verder werd e-mail gebruikt om 
individuele antwoorden te verdiepen. 

Online survey bij Limburgse jongeren (januari 2022 – juli 2022) 

Daarnaast werd een kwantitatief onderzoek opgezet waarin een online survey werd 
verspreid in de periode van januari 2022 tot eind juni 2022. Om respondenten te rekruteren 
werden de respondenten van de vorige survey’s (2019-2020 en 2020-2021) die aangegeven 
hadden nogmaals mee te willen werken, uitgenodigd voor deelname. Na datacleaning van 
onvolledige en foutieve data werden er 158 geldige cases behouden. 

Uitgebreide deskresearch en literatuurstudie naar de ontwikkelingen, 
de populariteit, de meningen en diverse aspecten van 
influencermarketing (januari 2022- juni 2022)

Tijdens het literatuuronderzoek is bestaande kennis verzameld en werd er kritisch gekeken 
naar diverse invalshoeken en recente informatie.

Diepte-interview over en achtergrondonderzoek van campagnes van 
overheidsorganisaties (januari 2022 – juni 2022) 

Ten slotte werden (lopende) overheidscampagnes met influencers onderzocht (campagne 
en campagne-effect) met observatie-onderzoek op socialmediakanalen. De campagnes 
werden ook voorgelegd aan de Limburgse jongeren tijdens de interviews. Het betreft 
overheidsorganisatie die allen ook volgers uit de doelgroep hebben. De overheidsorganisaties 
zijn Ministerie van OCW, Gemeente (Maastricht) en Politie (Maastricht). 
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Methodologie:
vier onderzoeken

De SMI-meetlat bestaat uit vier onderzoeken waarvan de resultaten in het 
rapport gebundeld zijn. 
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Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van de Limburgse jongeren was 22 jaar met een minimum van 14 jaar 
en een maximum 25 jaar. 

Genderverdeling

Als er gekeken wordt naar geslacht dan valt op dat er 86 vrouwen, 72 mannen en 2 
genderneutrale personen de vragenlijst hebben ingevuld. De personen die de survey slechts 
deels hebben ingevuld, zijn buiten beschouwing gelaten. 

Spreiding over de provincie

De spreiding over de provincie is als volgt te zien in onderstaande Figuur 1 :

Online survey: 
beschrijving kenmerken 
bevraagde populatie

Respondenten per 
gemeente Limburg

Beek

Brunssum

Gulpen-Wittem

Landgraaf

Meerssen

Roerdalen

Stein

Venray

Beekdaelen

Echt-Susteren

Heerlen

Leudal

Mook en Middelaar

Roermond

Vaals

Voerendaal

Beesel

Eijsden-Margraten

Horst aan de Maas

Maasgouw

Nederweert

Simpelveld

Valkenburg aan de Geul

Weert

Bergen (L.)

Gennep

Kerkrade

Maastricht

Peel en Maas

Sittard-Geleen

Venlo
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Opleidingsniveau/werksituatie 

Uit de vraag naar de studies die de jongeren uitoefenen, kwam het navolgende naar voren: 
34% geeft aan werkzaam te zijn, 34% geeft aan in het HBO te studeren, 11% studeert in het 
WO, een kleine 16% volgt voortgezet onderwijs of MBO-beroepsonderwijs. De overige 5% 
geeft aan een cursus of anders te doen, VMBO onderwijs te volgen of werkloos te zijn (1,27%). 

In de volgende delen gaan wij dieper in op het socialmediagebruik van jongeren, hun omgang 
met merken via deze kanalen, hun interesse in influencers en welke influencers zij zoal 
volgen en waarom. We bundelen per onderdeel de belangrijkste inzichten in de ‘highlights’, 
verder aangevuld met de resultaten uit het kwalitatieve onderzoek, uit deskresearch en het 
literatuuronderzoek. 
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Figuur 2 geeft een overzicht van hoe vaak Limburgse jongeren bepaalde sociale media 
gebruiken in hun dagelijkse leven. 

Algemeen gebruik
sociale media door 
Limburgse jongeren

•  WhatsApp staat op de eerste plaats en wordt meerdere keren  
per dag gebruikt.

• Instagram is groter dan Snapchat.
• Facebook blijft overeind, maar wel op een vierde plaats.
•  YouTube sluit de top vijf af, maar scoort wel het hoogst op dagelijks gebruik 

en wekelijks gebruik.
• LinkedIn groeit in het maandelijks gebruik. 
•  TikTok daalt t.o.v. vorige studie van 32,84% naar 25,25%. (De gemiddelde 

leeftijd in deze studie ligt iets hoger dan die van vorig jaar. Bekend is dat 
TikTok ontzettend populair is onder de digitieners).

Highlights: social media gebruik
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WhatsApp

Uit het onderzoek van NewCom (NSMO, 2022) blijkt dat er in 2022 ongeveer 12,5 miljoen 
Nederlandse gebruikers, gebruik maken van WhatsApp. In 2021 was 12,4 miljoen gebruikers. 
WhatsApp is nog steeds het meest gebruikte medium door de jongeren. Het dagelijks gebruik 
is ook hoog, maar laat geen groei zien. Dagelijks gebruiken er 9,7 miljoen Nederlanders 
WhatsApp. Op de vraag ‘Welke sociale media gebruik je?’ is WhatsApp het meest genoemde 
antwoord. De applicatie wordt intensief gebruikt en heeft ogenschijnlijk een onmisbare 
status. Gebruikers zijn ook actief in WhatsApp groepen. 
 
Facebook

Volgens het onderzoek van NewCom (NSMO, 2022) telt Nederland in 2022 ca. 10,3 miljoen FB 
gebruikers. Dat is een lichte daling t.o.v. 2021 dat toen 10,4 miljoen gebruikers telde.
Uit het kwalitatief onderzoek bij jongeren blijkt dat de jongeren graag verbonden willen 
blijven en dus geregeld gebruik maken van hun sociale media. Via deze kanalen blijven zij 
op de hoogte wat er speelt in de wereld en in hun directe omgeving. Zij blijven graag op de 
hoogte van updates van vrienden. Verder halen de jongeren ook inspiratie uit social media. 
Zij baseren hun kleding, gadgets of aankopen vaak op basis van bevindingen, aanbevelingen 
of reviews. Voor de jongeren is het vooral een kanaal om te ontvangen, niet om zelf actief te 
zenden. Babyboomers en Generatie X gebruiken Facebook vooral om te kijken. 
Gemiddeld gebruiken Nederlanders drie of vier social media kanalen. WhatsApp is onder alle generaties 
een populair netwerk. Het gebruikt van TikTok blijft stijgen onder Generatie Z. Generatie Z bekijkt 
daarnaast vooral Instagram en SnapChat. Reviews of reacties bekijken en inspiratie opdoen zijn 
belangrijke redenen om social media te gebruiken. Millennials gebruiken social media ook om in 
contact te komen met bedrijven of te kijken of bedrijven betrouwbaar zijn.Bron: Ruijgrok, WHO, 2022)

Instagram inspireert, TikTok groeit

Het gebruik van Instagram is nog steeds groot en dat komt ook dit jaar terug in het 
kwalitatieve onderzoek. Niettemin door het feit dat Instagram steeds blijft vernieuwen. De 
introductie van Instagram Reels in 2021 (15 seconden video-muziek remix applicatie) heeft veel 
populaire gebruikers. Instagram kon natuurlijk niet achterblijven bij TikTok, en met succes. 
In 2021 telde Nederland 5,9 miljoen gebruikers. In 2022 groeide het aantal naar 6,6 miljoen 
gebruikers (NSMO, 2022). Volgens de geïnterviewde jongeren baseren zij hun aankopen best 
vaak op de mening van experts op Instagram. Instagram is nog steeds een goed kanaal voor 
een influencer. Maar er zijn wel veel influencers. Het aanbod aan influencers en content is 
nog steeds overweldigend. Met de toepassing van Instagram Reels is er een ‘extra kanaal’ 
bijgekomen, dat ook door influencers (naast de stories) optimaal wordt gebruikt. 

“Ik gebruik Instagram vooral om de content. Omdat ik de 
content die iemand maakt ook leuk vind om te zien. Ik vind 
het interessant om naar iemand te kijken. Ik vind het ook 
vermakelijk. “ - man, 15 jaar

“Instagram en TikTok, ik doe er veel mee. Video’s en reels 
maken, met vriendinnen en zo. Allemaal leuk. Ik kijk ook veel 
naar anderen.” - vrouw, 20 jaar
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YouTube blijft populair, voornamelijk voor muziek

YouTube is een populair platform. Dit voornamelijk voor muziek. Het platform wordt 
wekelijks gebruikt. Uit de interviews blijkt dat de jongeren vaker vlogs, films en gamevideo’s 
bekijken. Milleniums kijken vaker naar reviews en muziekvideo’s. Bloopers en grappen zijn 
ook populair. Ook in de post-coronaperiode blijven online lessen, zoals sport- en yogalessen, 
populair. YouTube telt in 2022 een 3,5 miljoen gebruikers in Nederland (NSMO, 2022). Dat is 
een groei t.o.v. 2021, toen er 3,1 miljoen gebruikers waren in Nederland. 

TikTok is de winnaar, Snapchat groeit gestaag

TikTok heeft zich genesteld als belangrijk kanaal. Het aantal gebruikers is aanzienlijk 
gegroeid. Er lijkt wel een verzadiging op te treden bij de jongere gebruikers (14-, 15-, 
16-jarigen), maar het platform stijgt nog in het gebruik bij de twintigers. Het aantal 
gebruikers van TikTok in Nederland was in 2021 nog 1,7 miljoen, maar stijgt in 2022 naar 3,0 
miljoen gebruikers. (NSMO, 2022). Dat is een stijging van 75%. Het dagelijks gebruik stijgt van 
836.000 in 2021 naar 1.600.000 in 2022. Het aantal Snapchat gebruikers groeit ook nog (van 
3,2 miljoen naar 3,6 miljoen gebruikers). In ons onderzoek staat Snapchat op een derde plaats 
en wordt meerdere keren per dag gebruikt. 

“Omdat ik graag doe gamen en deze YouTubers mij inspireren 
en aansporen om beter te worden met het gamen. De 
bankzitters plaatsen grappige filmpjes en pranks en dit vind ik 
gewoon hele grappige content waar ik uren naar kan kijken.”  
- man, 14 jaar

“Op TikTok volg ik @Dondejong, @Kossokast en @royalistiq 
omdat ik van deze mensen verschillende dingen kan leren. 
Kosso plaatst veel over en voor sporten en ik wil graag ook 
breder worden. Royalistiq volg ik omdat hij veel verteld over 
games en dat is ook een hobby van mij. Hij is altijd als eerste 
op de hoogte van games en dat vind ik echt vet. Don de Jong 
volg ik eigenlijk gewoon omdat hij leuke en grappige video’s 
post zoals een douche of een auto vullen met ballenbakballen. 
Klinkt misschien stom, maar ik vind het grappig dus daarom 
volg ik hem.” - man, 15 jaar
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Is er verschil?

• De top 4 van vrouwen is: 1. Instagram 2. Facebook 3. TikTok 4. YouTube
• De top 4 van mannen is: 1. WhatsApp 2. Instagram 3. Snapchat 4. YouTube
•  De genderneutrale personen geven aan voornamelijk Instagram, Snapchat, 

WhatsApp en YouTube dagelijks te gebruiken.

Is er verschil in het gebruik in de leeftijdscategorieën Generatie Z & 
Millenials (WHO, Ruijgrok 2022)?

• Generatie Z gebruikt het meest de kanalen Snapchat en Instagram.
• Millenials gebruiken het meest de kanalen Instagram en Facebook. 

Highlights: Algemeen social media gebruik: verschillen tussen mannen,  
vrouwen en genderneutrale personen

Highlights: Algemeen gebruik sociale media: verschillen tussen leeftijdscategorieën



SMI MEETLAT 15

Figuur 3 geeft een overzicht van de vraag “Hoe vaak kom je met merken in aanraking op social 
media? Denk hierbij aan merken van games, mode, sport, lifestyle, beauty etc.” 

Jongeren komen vaak met merken in contact via social media. Vooral via Instagram, 
Facebook en YouTube. Snapchat en TikTok hebben een redelijk bereik. Ten opzichte van het 
vorige onderzoek geven de jongeren aan minder dan voorheen in aanraking te komen met 
merken. In het vorige onderzoek gaf men aan dat 41% van de jongeren dagelijks met merken 
via YouTube in aanraking kwamen, nu geeft 28% aan dagelijks in aanraking te komen met 
merken op dit kanaal. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de jongeren gebruik 
maken van ad-blockers, of via abonnementen de video’s bekijken. Uit het rapport ‘2021 
PageFair Adblock Report’ blijkt dat het gebruik van adblockers (vooral op mobiele devices) 
sterk is toegenomen het afgelopen jaar.
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“Je hoeft niet persé het merk te benadrukken op Insta. Het 
komt voor mij beter over als een gewone foto waarin de 
winkel getagd is om te laten zien waar de kleding gekocht is. 
Dit is handig voor dames die de kleding leuk vinden. ”  
- man, 17 jaar

“Een post die compleet over het bedrijf/merk gaat met een 
kortingscode en zo voelt wel als een echte advertentie. Met 
alleen een tag in de foto of een beschrijving, voelt dat niet zo 
zeer als een advertentie.” - vrouw, 21 jaar

Instagram en merkbeleving

Het belang van Instagram wordt wederom bevestigd, zowel in de survey als in het 
kwalitatieve onderzoek met jongeren. Dit komt ook door de Instagram reels en stories (die 
beide erg populair zijn), de gesponsorde reclames in de feed en de berichten van influencers. 

Figuur 4 geeft een overzicht van de interessegebieden. Op de vraag ‘Wat is je interessegebied 
op social media?’ (meerdere antwoorden mogelijk) kwamen de navolgende reacties. 
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Uit de antwoorden blijkt dat Fashion (nog steeds) een belangrijk interessegebied is op social 
media, de 77% geeft dit aan (lichte stijging t.o.v. vorig onderzoek, toen was het 69,40%). Dit is 
o.a. een gevolg van de stijging bij de mannen in het interessegebied. Sport/Fitness 59,6% (was 
50%), Interieur 55% (was 48,51%) en Beauty 35% (was 47,76%) volgt op afstand. Echter, er is wel 
een groot verschil tussen de mannen en de vrouwen. Deze vraag werd niet ingevuld door de 
genderneutrale personen.
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Figuur 5 geeft een overzicht van de interessegebieden van de vrouwen op social media. De 
volgorde hier is mode (89%), interieur (68%) en beauty (62%).
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Figuur 6 geeft een overzicht van de interessegebieden van de mannen op social media. De 
volgorde hier is sport (96%), fashion (%) en games (49%). Dat ‘fashion’ op de 2e plaatst staat is 
opmerkelijk te noemen. In het vorige onderzoek stond ‘electronica’ op de 2e plaats en kwam 
‘fashion’ niet voor in de top 5.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mode (fashion
= Kledij,...

Gezondheid =
Verzorgingsp...

Beauty =
Make-up,...

Elektronica =
Gsm,...

Interieur =
Materiaal om...

Sport =
Fitness...

Tuin en dier =
Alles wat me...

Games en 
speelgoed =...



SMI MEETLAT 18

Wat doe je precies op social media?

Op de vraag ‘Welke actie(s) onderneem je met merken?’ gaven de jongeren de navolgende 
antwoorden (meerdere antwoorden waren mogelijk). Hier volgt de top 5:

1. Instagram posts bekijken (73,74%)
2. Liken van Instagram posts (54,55%)
3. Facebook posts bekijken (43,43%)
4. TikTok films bekijken (39,39%)

Er wordt voornamelijk veel bekeken, zelf content maken en/of delen is minder populair. Zowel 
de mannen als de vrouwen bekijken Instagram posts en liken Instagram posts. De vrouwen 
liken de Instagram posts iets meer dan de mannen dat doen. 

Leuke weetjes!

TikTok is een heel populair socialmediaplatform onder alle jongeren. Het 
platform is er niet alleen om muziek van artiesten te promoten of leuke en 
grappige filmpjes te tonen, maar bedrijven en organisaties zetten het platform 
ook zakelijk in. Het platform heeft zich zo ontwikkeld dat er nu ook regelmatig 
serieuze(re) zaken onder de aandacht worden gebracht. De oorlog in Oekraïne 
heeft ook het leven van jongeren daar voorgoed veranderd. Op TikTok laten 
de jongeren zien hoe ze ermee omgaan en proberen zij op dit platform 
leeftijdsgenoten te informeren over de situatie in hun (thuis)land. Influencer 
@Olga_cosse vertelt op haar TikTok-account (@thatolgagirl) meerdere malen 
hierover. 
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Figuur 7 geeft een volledig overzicht van de acties van de jongeren op social media.

Welke acties ondernemen jongeren op social media met merken?

•  Jongeren ondernemen over het algemeen weinig acties met merken op 
sociale media. De meeste actieve handeling is ‘liken’. 

• Jongeren kijken vooral naar de content. 
•  Likes op Instagram posts zijn de grootste ‘interactie’. Ruim 20% zegt 

commentaar te geven op Instagram posts van merken. Het taggen van 
anderen in Facebook posts wordt door 23% van de respondenten gedaan.

43.43%

21.21%

8.08%

8.08%

23.23%

73.74%

54.55%

20.20%

21.21%

21.21%

37.37%

9.09%

2.02%

3.03%

17.17%

39.39%

5.05%

1.01%

0.00%

0.00%

12.12%

2.02%

Facebook posts bekijken

(Dis)Liken van Facebook posts

Commentaar geven op Facebook posts

Posts op mijn eigen Facebook profiel delen

Anderen taggen bij Facebook posts

Instagram posts bekijken

Liken van Instagram posts

Commentaar geven op Instagram posts

Posts op mijn eigen Instagram account of stories delen

Instagram TV bekijken

YouTube video’s bekijken

(Dis)Liken van YouTube video’s

Commentaar geven op YouTube video’s

YouTube video’s delen op mijn sociale media accounts

Snaps bekijken op Snapchat

Video’s bekijken op TikTok->TikTok films bekijken

TikTok films bekijken en zelf maken->TikTok films zelf maken

Tweets retweeten

Commentaar geven op tweets

Anderen taggen bij tweets

Geen van bovenstaande

Andere actie, namelijk:



SMI MEETLAT 20

“Ik gebruik Instagram veel om naar merken te kijken, door 
influencers te volgen. Voor is het belangrijk dat ze alleen 
samenwerken of merken promoten van bedrijven die 
aansluiten bij wie ze zijn en wat ze doen. ” - vrouw, 16 jaar

“Ik gebruik Instagram, Facebook, YouTube en SnapChat en 
volg merken en influencers. Zo volg ik @mobicepp @boef  
@dutchperformante. Ik volg ze dan ook via alle kanalen die 
ze gebruiken. De inkomstenbron van influencers is in veel 
gevallen nu eenmaal samenwerking met merken, dus ik snap 
het wel. Het gaat om de uitvoering denk ik. Ik vind het niks 
om een influencer te volgen die ALLES promoot en overal 
enthousiast over is. Ze moeten producten kiezen die bij hun 
doelgroep passen en ook niet zomaar dingen gaan promoten 
wat niet bij ze past. Ik vind het ook super onprofessioneel als 
er producten worden gepromoot die je voor een tiende van 
de prijs op AliExpress kunt kopen om er vervolgens na 2 keer 
gebruik achter te komen dat het niet meer werkt. ” - man, 20jaar

Kanalen die ertoe doen

Op de vraag ‘Via welke kanalen van social media kom je graag in aanraking met merken?’ 
gaven de jongeren de navolgende antwoorden (meerdere antwoorden waren mogelijk). Hier 
volgt de top 5. Via:

1. Instagram stories (72%)
2. Instagram posts in de feed (53%)
3. Posts die verschijnen op mijn Facebook timeline/tijdslijn (48%)
4. Instagram reels (38%)
5. YouTube kanaal (36%) 

Dit werd in het kwalitatieve onderzoek bevestigd. Uit het kwalitatieve onderzoek kwam ook 
naar voren dat ook andere kanalen wel geschikt zijn om in aanraking te komen met merken. 
Er zijn kleine verschillen tussen mannen en vrouwen. De vrouwen kiezen voor Instagram 
(stories, posts en reels), pagina’s van merken op Facebook, terwijl de mannen voor Instagram 
en voor YouTube kiezen. De vrouwen kiezen meer voor TikTok, de mannen meer voor 
SnapChat. 



SMI MEETLAT 21

Social media en merken: verschillen per sector

Naast het algemene gebruik van sociale media en het contact met merken, vroegen wij aan 
de jongeren ook specifiek naar de mate waarin ze met merken uit een bepaalde sector (meer 
of minder) in aanraking wilde komen op social media.

Om een overload aan vragen te vermijden, kregen jongeren slechts acht sectoren 
voorgeschoteld.

Tabel 1: overzicht behoeften branding per sector

De interesse van de jongeren is duidelijk. Blijkbaar vinden ze het aanbod ‘beauty’, ‘tuin en 
dier’ en ‘games en speelgoed’ en ‘elektronica’ niet (meer) interessant genoeg, te veel of een 
combinatie van beiden. Ten opzichte van vorig jaar is te melden dat vooral het onderdeel 
‘beauty’ volgens de jongeren wel wat minder getoond mag worden. Deze categorieën scoren 
in ieder geval hoog in ‘minder in aanraking’ mee komen. Ondanks het feit dat het merendeel 
aangeeft dat men voldoende ‘mode’ te zien krijgt, geeft toch nog ruim 34% aan dat ze nog 
meer in aanraking willen komen met merken uit deze sector. Over het algemeen zijn de 
jongeren tevreden over de hoeveelheid branding. 

Sector Ik zou graag meer 
met merken uit deze 
sector in aanraking 
komen

Ik zou evenveel met 
merken uit deze 
sector in aanraking 
komen

Ik zou graag minder 
met merken uit deze 
sector in aanraking 
komen

Mode (fashion, kledij, 
schoenen, accessoi-
res)

 34,00%  52,00%  15,00%

Gezondheid (verzor-
gingsproducten, voe-
dingssupplementen, 
brillen, lenzen, voor-
behoedsmiddelen)

 20,00%  53,00%  27,00%

Beauty (make-up, 
parfums)  14,00%  44,00%  46,00%

Elektronica (gsm, 
smartwatch, tv, com-
puter, tablets)

 11,00%  48,00%  41,00%

Interieur (meubels, 
behang, design)  30,00%  51,00%  19,00%

Sport (fitnessappa-
ratuur, yogamatjes, 
tennisracket)

 28,00%  47,00%  25,00%

Tuin en dier (alles wat 
met onderhoud van 
tuin en dier te maken 
heeft)

 3,00%  55,00%  42,00%

Games en speelgoed 
(gezelschapsspellen, 
videogames)

 11,00%  46,00%  42,00%
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Social media en (scherm)tijd: jongeren spenderen veel tijd online.

Uit het onderzoek van Newcom Research blijkt dat de Nederlanders social media actiever is 
gaan gebruiken dan het jaar ervoor. Er worden meer platforms gebruikt en er wordt meer tijd 
gespendeerd aan social media. We zijn gemiddeld 107 minuten per dag online. Het varieert 
wel per generatie. In de leeftijdsgroep van 15-19jr is dat 156 min. per dag, tussen 20-39jr is dat 
138 min., bij 40-64jr is dat 88 min. en de 65+ spendeert volgens het onderzoek 82 minuten per 
dag online. (NSMO, 2022).

Uit ons kwantitatief onderzoek blijkt dat de jongeren gemiddeld 4 uur per dag besteden 
aan social media. Dat komt overeen met de antwoorden op de vraag in het kwalitatieve 
onderzoek. Dit is dus beduidend meer dan wordt aangegeven in het onderzoek van Newcom 
Research. 

Wij stelden de vraag: “Instagram test nu de functie ‘take a break’. De functie geeft een 
notificatie waarin staat dat je misschien even pauze moet nemen. Zou jij deze functie 
gaan gebruiken?”

Wij vroegen de jongeren naar hun mening hierover. De meningen zijn verdeeld:

•  22% geeft aan deze functie zeker te gaan gebruiken
•  30% geeft aan deze functie waarschijnlijk te gaan gebruiken
•  19% geeft aan het nog niet te weten
•  20% geeft aan deze functie waarschijnlijk niet te gaan gebruiken
•  9% geeft aan deze functie zeker niet te gaan gebruiken
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Influencermarketing en sociale media:

Trend onder de loep: 
influencermarketing

Tijdens het kwalitatieve onderzoek werd aan de jongeren gevraagd hoe ze in aanraking 
komen met een nieuwe influencer. Uit de gesprekken kwam naar voren dat dit vaak gebeurt 
via vrienden die de betreffende influencer al volgen. Dan verschijnt een post op hun tijdlijn 
of ze worden getagt. Het algoritme ‘kijkt’ natuurlijk naar hun voorkeuren en zo worden ze 
gematched met het merk. Door merken die gesponsorde content hebben, waardoor men in 
aanraking komt met het merk. Maar de jongeren zoeken vooral zelf ook naar de thema’s van 
hun interesse. Daar passen bepaalde influencers bij. Je kunt zelfs zeggen dat ze ook echt op 
zoek gaan naar influencers die nog niet bekend zijn in hun netwerk, die (in hun ogen) nieuwe 
content delen. Wat blijkt is dat men over het algemeen wel alle kanalen van een influencer 
volgt. Dus als de influencer een YouTuber is maar die ook een Instagram kanaal heeft, wordt 
dit ook gevolgd. Met name micro-influencers volgen vaak elkaar. Meestal zijn dat dan 
toch influencers met dezelfde interesses en dan spreekt hen dan aan. Bovenstaande wijkt 
overigens niet af van de uitkomsten uit het vorige onderzoek. 

• Jongeren komen vaak met influencers in contact via sociale media.
•  Instagram is de koploper. Ruim 59,3% van de respondenten geeft aan 

meerdere keren per dag met influencers in contact te komen via dit kanaal. 
•  TikTok is een goede tweede. Van de jongeren geeft 26% aan meerdere keren per 

dag via dit kanaal in contact te komen met influencers. 
•  YouTube staat op de derde plaats. Van de jongeren geeft ruim 24% aan 

meerdere keren per dag via dit kanaal in contact te komen met influencers.
•  Het verschil met Facebook is opvallend. Van de jongeren geeft slechts 7% aan 

via dit kanaal meerdere keren per dag in contact te komen met influencers.
• Een kleine 12% van de jongeren komt met influencers in contact via SnapChat.



SMI MEETLAT 24

De betekenis

Tijdens het kwalitatieve onderzoek werden er aan de jongeren gevraagd naar de betekenis 
van een influencer. Wat centraal genoemd werd is het feit dat een influencer mensen kan 
overhalen om dingen te doen of te kopen. Er is dus sprake van een bepaalde invloed. Maar 
het moet wel passen binnen het leven en het gehele plaatje van de influencer. Het verhaal 
moet ‘kloppen’. Er moet ook een minimaal aantal volgers zijn, om iemand een influencer te 
noemen. Het aantal volgers wijkt in de meningen af. 

“Influencers zijn mensen die de balans hebben gevonden 
tussen beïnvloeden van mensen d.m.v. productenpromotie 
en het promoten van hun eigen mening/denkwijze. Wanneer 
er alleen een mening wordt verkondigd is het een storytellen 
en wanneer alleen promoten aanwezig is, is het gewoon een 
marketingtool. Het gaat om de balans” - vrouw, 22 jaar

“Als ze op verschillende kanalen druk kunnen uitoefenen op een 
bepaalde groep mensen en dan vooral op het aankoopgedrag. 
Dat zijn influencers.” - man, 20 jaar

Hoeveel influencers volg je?

Uit het onderzoek komt naar voren dat 38% tussen 0-10 influencers volgt, 38% volgt tussen de 
11-50 influencers. Ruim 15% volgt tussen de 51-100 influencers. Van de respondenten is er ruim 
8% die meer dan 100 influencers volgt. Dit laatste percentage is gestegen ten opzichte van het 
vorige onderzoek; toen was het 4% van de respondenten die meer dan 100 influencers volgen. 

Wie is populair? 

Wij stelden aan de Limburgse jongeren de open vraag met welke influencer zij het meeste in 
aanraking kwamen op hun eigen social media kanalen. In het onderzoek is er gekeken naar 
het aantal keer dat de influencer genoemd werd. 

Het meeste worden genoemd: @monicageuze en @christiano (Christiano Ronaldo).

Naast lifestyle en beauty, is sport/gezondheid een belangrijk thema bij influencers. Er worden 
ook veel buitenlandse influencers gevolgd door de Limburgse jongeren. 
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Influencers: waarom worden ze gevolgd?

Figuur 8 geeft een overzicht van de drie belangrijkste redenen om een influencer te volgen.

Van de jongeren geeft ruim 69% aan (vorig onderzoek: 72%) ‘omdat deze persoon leuke 
of originele content post’ de belangrijkste reden is om een influencer te volgen. Dit komt 
ook terug in de interviews. Het gebruik van merken die de jongeren leuk vinden ‘Omdat 
deze persoon geloofwaardig, betrouwbaar is’ scoort in het huidige onderzoek 22% (vorig 
onderzoek: 43,90%) en ‘omdat deze persoon een rolmodel is, iemand naar wie ik opkijk’ 
scoort dit onderzoek 24% (vorig onderzoek: 37,40%). Het feit dat de persoon geloofwaardig en 
betrouwbaar is, scoort in dit onderzoek lager dan in het vorige onderzoek. 

Leuke weetjes!

Uit internationaal onderzoek blijkt dat China westerse influencers betaalt 
om positieve berichten over het land te verspreiden. Het Financieele Dagblad 
besteedt er op 29 januari 2022 een groot artikel aan. De YouTube-filmpjes 
van Lee en Oli Barrett (vader en zoon) over hun uitstapjes in China trekken 
miljoenen kijkers. Vader en zoon zijn permanent verhuisd naar China en wonen 
in Shenzhen. Zij logeren in hotels op exotische locaties, bezichtigen diverse 
gebieden en eten lokale gerechten. Het zijn filmpjes die er ongedwongen en 
zelfgemaakt uitzien. Maar er blijkt toch een heel apparaat aan ambtenaren, 
coördinatoren en staatsmedia achter te zitten. Het streven is om pro-Chinese 
boodschappen de wereld in te brengen. Socialmediasterren schetsen het 
(opgeruimde) beeld van het leven in China als buitenlander. De YouTubers 
zelf zeggen uit vrije wil te handelen. Lee krijgt in 2021 een zeldzame vorm van 
borstkanker, maar vertelt ook het hele verhaal van de behandelingen in China en 
wordt gesteund door de 341K volgers. In juli 2022 bezoeken ze, na 3 jaar China, 
weer de UK. Dit is het kanaal: https://www.youtube.com/c/BarrettYT
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Omdat ik veel kan leren van deze persoon

Omdat deze persoon reageert op berichten

Omdat vrienden deze persoon ook volgen

Andere reden(en), namelijk:
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“Een influencer is niet meer geloofwaardig als ze te veel 
reclame plaatsen of proberen te veel druk op hun content en 
dus doelgroep te leggen.” - man, 19 jaar

“Haar workoutvideo’s motiveren mij en ik haal ook veel 
inspiratie uit haar outfits in haar account ” - vrouw, 21 jaar

“Hij doet verschillende dingen en daarnaast is zijn content 
altijd heel erg origineel, daarom blijft hij interessant ook al is 
het soms commercieel.” - vrouw, 23 jaar

“Een influencer moet een doel hebben buiten het proberen 
om mensen iets te laten kopen. Dit doel kan ook gewoon 
vermaak zijn. Maar wanneer een influencer dus geen doel 
heeft, vind ik hem of haar ongeloofwaardig. Voor mij staat @
stevewilldoit op nummer 1.” - man, 21 jaar

“Ik volg @Heffelini (rapper), @Champagnepapi (Drake, zanger/
rapper), @ArianaGrande (zangeres) omdat ik interesse heb 
in de gewoonte van deze mensen. Ik wil graag weten hoe 
ze leven en wat ze doen, ik ben geïnteresseerd in hun als 
persoon. Ik kijk hun verhalen en berichten en like deze ook.”  
- man, 23 jaar

In het kwalitatieve onderzoek staat ook de content centraal. Men haakt af als er te veel 
gepromoot wordt, of als het commerciële aspect te groot gaat worden. Inspireren en 
aansporen om beter te worden wordt ook nog steeds genoemd. Maar ook humor is een 
belangrijke reden. Er zijn wel wat kleine verschillen tussen de redenen van de mannen en 
de vrouwen. Zo vinden vrouwen ‘omdat deze persoon een rolmodel is, iemand naar waar 
ik opkijk’ een belangrijke reden en bij mannen is de score ‘omdat ik veel kan leren van deze 
persoon’ hoger dan bij de vrouwen.
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In Figuur 9 zien wij de reactie van de jongeren op de vraag “Vind je het een goed idee als 
merken en influencers commerciële samenwerking aangaan? Bijvoorbeeld in het maken van 
content van productpromotie?” 

Een kleine 74% vindt het een goed idee (in het vorige onderzoek was dat ruim 80%). Van de 
respondenten heeft 15% hier geen mening over, 11% vindt het geen goed idee. De reacties 
uit de survey komen overeen met de zaken die in het kwalitatieve onderzoek werden 
besproken. De content (en dus de samenwerking) moet passen bij de influencer 
en de doelgroep en moet vooral eerlijk en open zijn. Dit wordt gezien als belangrijke 
kwaliteiten bij het aangaan van een commerciële samenwerking. Dát influencers betaald 
krijgen voor productpromotie vindt men gewoon logisch en ook prima. Dit moet dan wel 
op een transparante manier getoond worden. Wij vonden hier geen statistisch significante 
verschillen tussen de respondenten mannen, vrouwen en genderneutraal. 
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Ja

Nee

Geen mening



SMI MEETLAT 28

Leuke weetjes!

Tot 2020 gold er voor productplacement en dergelijke reclame geen tot 
nauwelijks regels. Per 1 november 2020 geldt dat dit in de Mediawet is 
terechtgekomen. YouTubers mogen voortaan niet ongelimiteerd reclame maken 
voor producten en bedrijven. 

Reclame maken voor gokken is per 30 juni 2022 verboden voor bekende 
Nederlanders. In de wet heeft Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) 
diverse categorieën opgenomen die geen reclame meer mogen maken voor 
‘risicovolle kansspelen’, zoals online gokken of sportuitslagen. Wie ook maar een 
beetje een ‘BN-er’ is mag hier geen reclame voor maken. Daarnaast zijn expliciet 
influencers opgenomen in de wet. Deze regel is ingevoerd om gokverslaving 
onder jong volwassenen tegen te gaan. Het is natuurlijk een financiële 
tegenvaller als dit soort inkomsten wegvallen. 

Wanneer ben je volgens de autoriteiten een influencer?

“Iedereen die ook maar een beetje bekend is, ook binnen een bepaalde 
doelgroep, kun je zien als een rolmodel”, vat de woordvoerder van de 
Kansspelautoriteit (Ksa) het samen. Als de persoon een vergunning heeft 
van de Ksa, mag er wel nog reclame worden gemaakt. Reclame- en 
influencermarketingbureaus dienen dus ook alert te zijn. 

Rolmodellen zijn alle personen die enige vorm van bekendheid genieten, 
zoals (oud-)profvoetballers, influencers en modellen. 
(Kansspelautoriteit.nl, juni 2022)
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Highlights

•  74% van de jongeren vindt het een goed idee als een merk met een 
influencer samenwerkt.

•  Een minderheid van de jongeren (22%) is een merk beginnen te volgen 
omdat de influencer hem/haar overtuigd heeft. Dit is een lagere conversie 
dan vorig jaar. 

•  Bovendien heeft ruim 26% van de jongeren die influencers volgen, de 
voorbije drie maanden iets gekocht omdat een influencer hem/haar heeft 
overtuigd. 

•  Vooral uit de sector mode werd dan iets gekocht (77%), daarna 
beautyproducten (45%) en een goede derde is sportartikelen (27%).

•  22% van de jongeren is de afgelopen maanden geïnspireerd geraakt 
door een influencer. Ruim 48% zegt er zich niet bewust van te zijn dat ze 
geïnspireerd zijn. Tijdens het kwalitatieve onderzoek kwam naar voren dat 
er wel degelijk voorbeelden waren van inspiratie (zoals koken, sporten, een 
boek of tijdschrift lezen).

De impact van influencers op het (koop)gedrag van jongeren

“Ik raak geïnspireerd als ze gewoon zichzelf zijn. Daarnaast 
is het voor mij van belang dat ze alleen samenwerken met of 
promoten van merken en bedrijven die aansluiten bij wie ze 
zijn en wat ze doen. Als het mij inspireert zou ik het wel kopen 
wat zij gebruiken.” - vrouw, 16 jaar

“Het gaat om de verhouding tussen normale content en 
promoties of advertenties. Als er wordt afgewisseld dan is er 
een goede balans tussen de twee en komt een advertentie of 
zo een stuk betrouwbaarder over. Daarnaast vind ik ook dat 
ze eerlijk moeten zijn wanneer een product bijvoorbeeld een 
beetje tegenvalt. Ik koop ook vaker dingen die zij promoten.”  
- vrouw, 22 jaar
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Wij konden wel kleine verschillen ontdekken tussen de mannen en de vrouwen. Er wordt 
zowel door de mannen als door de vrouwen het vaakst mode gekocht (na overtuigd te zijn 
door een influencer). Buiten fashion is er een duidelijk verschil in aanschaf. Vrouwen kopen 
veel meer beautyproducten, dan volgen gezondheidsproducten en sportartikelen. Ook is 
duidelijk dat de mannen iets meer artikelen uit de sectoren electronica en games aanschaffen, 
na tips van een influencer. De genderneutrale personen hebben deze vraag niet beantwoord.

“Nee ik heb nog niets gekocht. Ik wil wél graag de 
supplementen van een van de influencers bestellen maar 
ben er nog niet over uit welke en dat geldt ook voor de 
sportkleding. Ik wil wel iets bestellen van @MoBicepp, maar 
weet nog niet wat. Daarnaast kost het ook allemaal wat dus 
ik weet nog niet wat ik als eerste ga bestellen .” - man, 19 jaar

“Ik ben alleen begonnen met het volgen van het merk van 
@MrBeast omdat hij het er vaker over had.” - man, 22 jaar
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Influencers: waarom worden ze ONTvolgd? 

Wij stelden aan de Limburgse jongeren de open vraag “Wat zijn voor jou de 
belangrijkste redenen om een influencer niet meer te volgen?” Deze vraag is 
gesteld in de survey en in de diepte-interviews. Daarnaast is (socialmedia)
onderzoek gedaan naar beweegredenen van jongeren om influencer(s) te 
ontvolgen. 

Uit onderzoek blijkt dat de ‘wishful identification’ van de consument met de 
influencer een belangrijk aspect is. Wanneer consumenten hun eigen levensstijl 
vergelijken met die van een influencer, is het niet uitgesloten dat zij verlangen 
naar het leven van de influencer. Dit kan effect hebben op de attitude van de 
consument ten aanzien van een bepaald merk, product of van de influencer zelf 
(Hoffner & Buchanan, 2005). Wishful identification is een psychologisch proces 
dat een persoon doormaakt wanneer diegene verlangt om een ander persoon 
te zijn (Hoffner & Buchanan, 2005). Wanneer de volger steeds vaker wordt 
blootgesteld aan een influencer kan dit positieve gevoelens voor de influencer 
opwekken. 

De Limburgse jongeren geven inderdaad ook aan dat ‘wanneer de lifestyle van de 
influencer niet meer interessant is’ dit een reden kan zijn om de persoon niet meer te 
volgen. Dat kan door een verandering in de interesse(s) komen of een verandering in de 
eigen levensstijl, zodat de influencer niet meer bij de jongere(n) past.
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Wanneer een persoon een influencer gaat volgen heeft deze waarschijnlijk in 
eerste instantie een positieve attitude ten opzichte van de influencer (Sammis 
et al., 2015). Een belangrijke taak van de influencer is om de attitude van de 
volgers positief te houden, anders verliest de influencer volgers (Scheer, Miao, & 
Palmatier, 2015). Het ontvolgen van een influencer op Instagram is namelijk met 
een druk op de knop gebeurd. 

In de survey en in de diepte-interviews komt naar voren dat onaanvaardbaar gedrag, 
een uitgesproken mening (waar de jongere zich niet meer in kan vinden), een denkwijze 
of opmerking een reden is om de influencer te negeren of te ontvolgen. Specifiek wordt 
genoemd: racistische opmerkingen, pest- of onbeschoft gedrag en misdaad.

Meso-influencers (volgersaantal 20.000-100.000) komen waarschijnlijk meer 
authentiek over dan macro-influencers (meer dan 100.000 volgers), omdat hun 
leefstijl nog vergelijkbaar is met die van de volgers. Naast het influencen werken 
meso-influencers in vergelijkbare functies als hun doorsnee volgers. Omdat zij 
samenwerken met merken ervaren deze influencers al enig succes. Doordat de 
volger herhaaldelijk wordt blootgesteld aan de content van de meso-influencer 
over de mogelijke levensstijl, wordt de volger meegenomen in het leven van de 
influencer. (Amos, Holmes, & Strutton, 2008; Ohanian, 1990).

De Limburgse jongeren zijn van mening dat ‘leuke en originele content’ een belangrijke 
reden is om een influencer te (blijven) volgen. Uit de gesprekken komt naar voren dat de 
waarde van de content bepalend is voor de populariteit van de influencer. Authenticiteit 
en herkenbaarheid spelen hierbij een rol. Voor veel jongeren betekent authenticiteit dat er 
een goede mix is tussen gewone posts en promotionele posts. De influencer dient een doel 
te hebben en een realistische kijk te geven in zijn/haar leven. Wat niet gewaardeerd wordt 
(en dus een reden kan zijn om een influencer niet meer te volgen) is té veel commerciële 
content. Als een influencer alleen maar betaalde samenwerkingen heeft, te veel payed 
promotions plaatst (waardoor het een reclameblok lijkt) of te veel commerciële content 
herhaalt, dan haakt men af.
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De expertise, aantrekkelijkheid en betrouwbaarheid van de influencer zijn 
drie belangrijke componenten om de mate van geloofwaardigheid te meten 
(Amos, Holmes, & Strutton, 2008; Ohanian, 1990). Wanneer de influencer aan 
deze drie componenten voldoet, komt deze geloofwaardig over op de volger. 
Volgens onderzoek scoren micro-influencers (1.000-20.000 volgers) hoger op 
betrouwbaarheid en geven zij betere informatie over producten dan macro-
influencers (Verhellen, Dens, & De Pelsmacker, 2013; Berger & Keller Fay Group, 
2016). Een hogere mate van geloofwaardigheid heeft een positief effect op de 
merkattitude en de influencer-attitude (Colliander & Dahlén, 2011).

Uit het onderzoek komt naar voren dat de Limburgse jongeren verwachten dat de 
influencer eerlijk en betrouwbaar is. Volgens hen zijn ze erg gevoelig voor ‘fake en nep’ 
berichtgeving. Onbetrouwbaarheid, ongeloofwaardigheid en oneerlijkheid uit zich onder 
andere, volgens de jongeren, in het verspreiden van verkeerde info, het promoten van 
producten waar de influencer niet echt achter staat en het maken van geënsceneerde 
video’s. Ook een té perfect plaatje neerzetten is niet geloofwaardig.
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De antwoorden uit de survey en de interviews kunnen als volgt worden samengevat:

1.  Als de kwaliteit van de content onvoldoende is (zoals saai, veel herhaling), als de content 
te veel promotie, advertenties of te veel reclame bevat. Maar ook als er überhaupt te veel 
content wordt geplaatst. 

2.  Als diegene ongeloofwaardig is, fakenews verspreidt, niet eerlijk is of streeft naar het té 
perfecte plaatje

3.  Als de influencer een andere mening heeft waar men niet achter staat, uitlatingen heeft 
gedaan die onacceptabel zijn of onwenselijk gedrag toont.

Leuke weetjes!

Een 94-tal studenten van de Universiteit van Tilburg namen in 2019 deel 
aan een experiment waarin ze op een computer 30 Instagramposts te zien 
kregen, gevolgd door twee producten waaruit zij een voorkeur moesten 
aangeven. Er waren drie willekeurige groepen, die Instagramposts van merken, 
beroemdheden ofwel influencers te zien kregen. Deze posts verschilden tussen 
de groepen deelnemers in de kop- en voettekst, die de naam en foto van een 
merk, beroemdheden of influencer toonden. Participanten werden gevraagd 
om de posts goed te inspecteren en kregen vervolgens twee producten te zien 
waarbij zij een voorkeur moesten aangeven, vervolgens moesten zij in een derde 
ronde aangeven of zij bekend waren met getoonde merken. Uit het experiment 
kwamen diverse resultaten. 

Wat voor dit rapport interessant is, is het navolgende: 

Uit de resultaten bleek dat advertenties van merken leidden tot significant 
meer keuzes voor afgebeelde merken dan aanbevelingen van beroemdheden en 
social influencers. Een en ander lag in lijn met eerdere onderzoeken die aangeven 
dat herhaalde blootstelling aan merken tot verhoogde aankoopbeslissingen 
voor dat merk leidt. Het zou dus zo maar kunnen zijn dat het voor merken niet 
nodig is om extra te betalen voor advertenties via beroemdheden of social 
influencers, maar daarvoor uitsluitend hun eigen merkkanalen te gebruiken. 
Omdat in de reclame de kracht van herhaling wordt getoond, kan een bundeling 
van marketing- en salestools leiden tot hogere conversie. Optimaal is een 
mediamix, waarbij social influencers ook een rol kunnen spelen.



SMI MEETLAT 35

Influencers, overheid en expertise

Moet de overheid zelf influencers inzetten? Deze vraag hebben wij voorgelegd aan de 
jongeren. 

Wij deden een stuk vooronderzoek. In een studie over een campagne van de Rijksoverheid 
met betrekking tot de orgaandonatie is onderzocht wat voor invloed zelfbeoordeelde 
argumentatie heeft op de mate van intentie om orgaandonor te worden. Want vinden 
mensen hun eigen argumenten sterker dan de argumenten van iemand anders? Aan het 
onderzoek deden in totaal 125 Nederlanders meer van 18 t/m 73 jaar. In posts op Instagram 
werd in de tekst gebruikt gemaakt van zelfovertuiging, dan wel van directe overtuiging. Uit 
het resultaat kwam naar voren dat mensen de argumenten die zij zelf verzinnen sterk 
vinden, sterker dan wanneer iemand anders deze verzint. 

Dit zien wij terug in het huidige onderzoek onder Limburgse jongeren. Men laat zich niet 
zomaar argumenten door de overheid ‘opdringen’. Er spelen twee belangrijke aspecten mee 
in het oordeel. Enerzijds is er een verschil in ‘welke overheid’ iets communiceert, anderzijds 
bepaalt ‘het thema’ of een samenwerking met de overheid positief wordt gewaardeerd.

“Samenwerking met de overheid? Dat vind ik meestal wel 
een goed iets, maar meestal vind ik de uitwerking hiervan 
echt tegenvallen. Deze samenwerkingen komen vaak cheesy 
over en niet geloofwaardig. Dit komt omdat het allemaal zo 
nep lijkt. Meestal als een influencer iets doet uit naam van of 
in opdracht van de overheid dan lijkt het nog altijd alsof het 
vanuit de overheid komt en niet vanuit de influencer. Vaak 
krijg ik het idee “ik krijg betaald en het is goed zo”, terwijl het 
echt een goed idee is om de kennis over te brengen via de 
influencers. Daarom vind ik het dus wel een goed idee maar 
het wordt gewoon steeds slecht uitgevoerd in mijn optiek.” 
- man, 24 jaar

“Ik vind dat je zoiets als overheid niet hoeft te doen en 
mensen zelf kan laten denken en doen. Nee dus, want dan 
weet je gewoon dat het een samenwerking is en dat een 
influencer echt wil proberen om je iets te laten doen of 
denken wat niet van hem zelf komt.” - vrouw, 22 jaar



SMI MEETLAT 36

In dit onderzoek hebben wij het thema ‘overheid en influencers’ verder onderzocht. 

In Figuur 10 zien wij de reactie van de jongeren op de vraag “Vind je het een goed idee als 
overheid en influencers een commerciële samenwerking aangaan? Bijvoorbeeld bij informatie 
over Corona-maatregelen?

Hier geeft een kleine 40% aan dat het een goed idee is; maar 44% geeft aan het géén goed idee 
te vinden. En 16% heeft geen eigen mening. 

In het vorige onderzoek (2021) vond ruim 65% het een goed idee om influencers in te zetten in 
overheidscampagnes. In deze survey is dat dus anders. 

Als een social influencer samenwerkt met de overheid, dan vinden de jongeren deze aspecten 
belangrijk:

1. Eerlijkheid 
2. Betrouwbaarheid 
3. Eigen mening
4. Moet passen bij de lifestyle
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Campagne 1
Analyse overheidscampagne Seksuele gezondheid: wensen en grenzen. 
(‘Zin? Lekker? Fijn?) 

Wensen en grenzen aangeven: het blijft lastig. 

Door het schandaal rondom ‘The Voice of Holland’ is de discussie over grensoverschrijdend 
gedrag opgelaaid. De wantoetstand bij de talentenshow is niet het eerste en ook niet het 
laatste voorbeeld. Om jongeren te helpen bij het stellen van grenzen en wensen is in augustus 
2021 de campagne Zin? Lekker? Fijn? gelanceerd. Wanneer begin je het gesprek? Hoe doe je dat? 
En hoe maak je iets dat je niet fijn vindt bespreekbaar? 

Het Ministerie van algemene zaken houdt zich bezig met het algemeen regeringsbeleid en 
de overheidscommunicatie, zoals campagnes. De bovengenoemde campagne is ontwikkeld 
door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is een meerjarige campagne 
en het is een multimediamixcampagne.

De campagne richt zijn op de jongeren tussen 17 en 24 jaar. Dit is ook de 
onderzoeksdoelgroep van het onderzoek.

Het ministerie van VWS lanceert in samenwerking met Sense.info “Zin? Lekker? Fijn?”. Deze 
deelcampagne richt zich op jongeren van 17 t/m 24 jaar en gaat over het praten over wensen en grenzen 
voor, tijdens en na intiem contact. De campagne motiveert jongeren tot het voeren van een gesprek met 
hun (seks)partner over eigen seksuele wensen en grenzen, zodat zij dit als normaal gaan ervaren. In de 
eerste fase van de campagne werd het mantra geïntroduceerd als hulpmiddel voor jezelf om het gesprek 
aan te gaan. In de tweede fase werd de campagne uitgebreid met verhalen van jongeren over hoe zij het 
gesprek zijn aangegaan. De hoofdboodschap van de campagne is: “Zin? Lekker? Fijn? Praat met elkaar 
over wat je wel en niet wil. Check Sense.info.”

Samenwerking met influencers maakt deel uit van de campagne. De mediadoelstelling 
van het inzetten van de influencers was bereik, de KPI’s waren ‘herkenning en impressies’. De 
gerichte kanaalinzet (met name influencers) heeft geleid tot een hoge herkenning van de 
campagne. Bij de jongeren die het meest zijn bereikt via influencers (gelovigen en jongeren 
met een niet-westerse migratieachtergrond) werden de meeste campagne-effecten gezien. 
De influencers werden ingezet in de weken 37 t/m 41 en hun posts hadden een totaal aan 
impressies van 2.608.642 (dvj-insights.com, 2021). In de campagne zijn de navolgende # 
gebruikt in de posts van de influencers:

#zinlekkerfijn
#wensengrenzen
#sense.info
#praatmetelkaar



SMI MEETLAT 38

Resultaten van de influencercampagne volgens Astrid Schiepers:
De influencers, als onderdeel van de totale campagne, hebben ook een bepaald bereik 
gerealiseerd. Influencers die werden ingezet zijn @selmaomari, @lucatj_, @dapne.m.h, @
javamami, @sophieousri en @quincyvoorhout. 

Uit het socialmedia-onderzoek (deskresearch) zijn onderstaande gegevens verzameld: 

1. @selmaomari

Heeft volgers,
171.7K TikTok, 477K Instagram, 124K YouTube

Selma Omari is een Nederlandse influencer en 
zangeres. Haar afkomst is Marokkaans.
Berichtgeving ging via TikTok.com

Bericht op 12 september 2021,  
#zinlekkerfijn @minvws  
#partner “Sister advice”
Bereik: 760.7K, Likes: 61.5K,  
Comments: 3041, Share: 2028

Bericht op 17 september 2021,  
#zinlekkerfijn @minvws  
#partner “Sister advice”
Bereik: 351K, Likes 11.5K,  
Comments: 247, Share: 117

2. @lucatj_

Heeft volgers,
128.8K TikTok, 11.7K Instagram, 741K YouTube

Lucatj_ is een micro-influencer uit Amsterdam. 

Bericht op 2 oktober 2021,  
#zinlekkerfijn @minvws #partner
Bereik: 31.6K, Likes 3223,  
Comments: 21, Share: 7  
(Naar aanleiding van vraag in Instagram 
stories).

Bericht op 15 september 2021,  
@minVWS #zinlekkerfijn #partner
Bereik: 207.2K, Likes: 27.5K,  
Comments: 200, Share: 141 
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4. @javamami

Heeft volgers,
25.5K TikTok,  
@robinyasmine Instagram 2963

Javamami is Queer. LBTGQgemeenschap. 
Amsterdam.

Bericht op 27 september 2021,  
@minvws #zinlekkerfijn #partner 
Intiem gesprek aangaan
Bereik: 1401, Likes: 77,  
Comments: 3, Share: 3  
(verwijderd uit profiel)

Bericht op 20 september 2021,  
@minvws #zinlekkerfijn #partner 
Behoeftes checken
Bereik: 1009, Likes: 50,  
Comments: 1, Share: 2  

Bericht op 9 september 2021,  
@minvws #zinlekkerfijn #partner.  
Let’s talk. 
Bereik: 1256, Likes: 50, 
Comments: 2, Share: 1

5. @sophieousri

Heeft volgers,
45K TikTok, 115K Instagram, 100K YouTube

Sophie is opgenomen geweest bij @
yeswecanclinics (jeugdzorg verslaving).  
Heeft bekendheid gekregen door haar 
openheid over borderlinestoornis. Eindhoven. 

Bericht op 23 september 2021,  
@minvws #zinlekkerfijn #partner
Bereik: 18.5K, Likes: 657,  
Comments: 5, Share: 2 

6. @quincyvoorhout

Heeft volgers,
651.1K TikTok, 59.5K Instagram

Quincy is acteur. Homo. Dragqueen.  
LBTGQ+ gemeenschap. Rotterdam.

Bericht op 13 september 2021,  
@minvws #zinlekkerfijn #partner
Bereik: 116.1K, Likes: 21.5K,  
Comments: 146, Share: 27

3. @daphne.m.h

Heeft volgers,
331.8K TikTok, 127K Instagram

Daphne.m.h schrijft over humor, shoplogs, 
beauty & haarvideo’s. 

Bericht op 17 september 2021, 
@ministerie van WVS  
#zinlekkerfijn #partner
Bereik: 83K, Likes: 8519,  
Comments: 37, Share: 17 



SMI MEETLAT 40

Conclusies van de resultaten van de influencers:

Er zijn influencers bij deze campagne betrokken die een doelgroep vertegenwoordigen, maar 
ook een bepaalde geografische binding hebben met een deel van Nederland. De volgers 
hebben een achtergrond die aansluit bij de influencers. Herkenning of rolmodel is in deze 
campagne van belang. Dit komt ook terug in ons kwalitatieve onderzoek. Het is voor de 
geïnterviewde Limburgse jongeren vaak belangrijk dat de influencer een soort van rolmodel 
is, die inspireert. Naar aanleiding van het bereikonderzoek van bovengenoemde campagne 
kan geconcludeerd worden dat de impact van de berichtgeving vooral gericht is geweest 
op communicatiedoelstellingen ‘kennis en houding’. Het bereik is (binnen een bepaalde 
doelgroepprofiel) redelijk te noemen. Er wordt geliked, gedeeld en ook zijn er comments. 
Opmerkelijk is het natuurlijk niet dat de grootste influencers ook de meeste impact hebben 
in deze campagne. Het is een voorbeeld van een goede campagne, binnen een afgebakende 
doelgroep.

Bovenstaande campagne is voorgelegd aan de Limburgse jongeren in het kwalitatieve onderzoek. Uit 
de diepteinterviews blijkt dat de Limburgse jongeren deze campagne-opzet wel waarderen. Zij zijn 
het ermee eens dat de gekozen influencers als rolmodel of inspirator van waarde kunnen zijn. Wat voor 
iedereen belangrijk is in een soortgelijke campagne, is de authenticiteit van de influencer, m.a.w. klopt 
het verhaal? Als er bedenkingen zijn dat het een ‘bullshit story’ is, dan zal men afhaken. 
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Campagne 2
Diepte-interview overheidscampagne; Renee Huijnen (22 jaar),  
student integrale veiligheidskunde en stagiaire bij Politie Maastricht  
op 7 juni 2022

Echte politieverhalen: het dagelijkse werk.

De politie Maastricht heeft een eigen Instagram account @politie_maastricht met ruim 10.5k 
volgers. In het interview wordt Renee gevraagd naar haar eigen visie (als Limburgse jongere) 
op het inzetten van influencers in overheidscampagnes en in de dagelijkse praktijk van de 
politie.

Volgens geïnterviewde is het inzetten van social influencers voor bepaalde campagnes 
zeker wel een optie. Dit kan, volgens haar, als het doel is om een bepaalde (specifieke) 
doelgroep bereikt dient te worden. Dit zou dan kunnen met bepaalde kanalen zoals TikTok 
en Instagram. Wat heel belangrijk is, dat er dan een goede keuze gemaakt dient te worden 
wie er participeert in de campagne. Er dient wel voorafgaand onderzoek te gebeuren, want 
er zijn genoeg voorbeelden van minder succesvolle campagnes, zoals tijdens de Corona-
pandemie. Er zijn voorbeelden genoeg, soms van uitspraken, of meningen die niet passen 
bij wat men wilt bereiken. Als je als overheid social influencers gaat gebruiken, dan dient er 
goed afgestemd te worden op de doelgroep, dient er gekeken te worden naar achtergronden 
en naar de ervaringen met de betreffende influencer, maar zeker ook naar de normen en 
waarden die worden uitgedragen. 

Daarbij is de taal en het woordgebruik van belang, vindt Renee. Dan ontstaat natuurlijk de 
vraag of dergelijke afspraken gemaakt kunnen worden met influencers. Storytelling zou 
dan, volgens Renee, beter passen in een overheidscampagne. Als een influencer vertelt 
‘dit is gebeurt en dit zijn de gevolgen’ (zoals gsm-gebruik tijdens het rijden) kan het wel 
werken. De Politie Maastricht heeft momenteel geen campagnes of promoties waarbij 
social influencers participeren. Er wordt bij de politie daarentegen wél gebruik gemaakt 
van interne influencers, (jonge) medewerkers die in opleiding zijn en die ook hun dagelijkse 
leven laten zien. Dit zijn wel degelijk rolmodellen. Voorbeelden zijn wijkagenten die worden 
ingezet. Zij laten zien wat het werk inhoudt (zowel de leuke als de minder leuke kanten 
van het werk) en brengen ook wel belangrijke onderwerpen onder de aandacht, waarover 
gesproken dient te worden. Ook richt men zich op de doelgroep 14 t/m 20 jaar, door TikTok 
te gebruiken als communicatiemedium. Voorbeelden van populaire kanalen zijn persoonlijke 
Instagrampagina’s van wijkagenten. Landelijke zaken lees je op www.politie.nl/blogs.
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Het basisteam in Maastricht heeft een Facebookpagina (27K followers) maar ook Instagram, 
onder https://www.instagram.com/politie_maastricht/ (10.7K followers).

Het basisteam van de politie Maastricht werkt ook nauw samen met de zeer populaire TV 
serie ‘Flikken Maastricht’ door o.a. ‘behind the scenes’ opnames te plaatsen. 

De series van Bureau Burgwallen op Videoland staan nu in de picture en dat is ook een 
goede manier om betrokkenheid te krijgen. Ewout Genemans volgt de agenten van Bureau 
Burgwallen op de voet, Vanaf het bureau, van uit de auto en na heftige arrestaties of charges.
 
Jongeren worden voldoende ingezet bij de campagnes van de politie, maar zo ook de oudere 
garde. Deze hebben soms een andere kijk op zaken, maar dat geeft juist extra waarde. 
Kortom, interne influencers passen goed in overheidscampagnes. Medewerkers zijn 
merkambassadeurs en het is een kans voor organisaties als het gaat om employer branding. 
Interne betrokkenheid kan ook een doel zijn, maar ook het aantrekken van nieuw talent. 

Bovenstaande socialmediakanalen zijn voorgelegd aan de Limburgse jongeren in het kwalitatieve 
onderzoek. Uit de diepte-interviews blijkt dat de Limburgse jongeren het eigen verhaal van de 
medewerkers (zoals de wijkagenten) waarderen. Een verhaal moet vooral niet geënsceneerd zijn. Zij zijn 
het ermee eens dat de interne influencers als rolmodel of inspirator van grote waarde kunnen zijn.
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Campagne 3
Analyse overheidscampagne gemeente Maastricht en Maastricht Sport 
(in samenwerking met onder andere en het Jeugdfondssportencultuur)

Laagdrempelig kennismaken met sport en cultuur: FC Straat.

Maastrichtsport.nl is de uitvoeringsorganisatie sport van de Gemeente Maastricht. 
Samen met een aantal partners (waaronder het @Jeugdfondssportencultuur) is de gemeente 
Maastricht samenwerking aangegaan met FC Straat. Het Jeugdfondssportencultuur is 
actief in 237 gemeenten. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners hebben meestal een 
zelfstandig Jeugdfonds Sport & Cultuur, gemeenten met minder dan 100.000 inwoners zijn 
meestal aangesloten bij een provinciaal fonds. Als je een inkomen op minimumniveau hebt, 
dan kom je in aanmerking voor een bijdrage. 

Wat is FC Straat? 

Soufiane Touzani is gestart met FC Straat. Het is zijn eigen voetbalclub, nu al de grootste 
van Nederland. De missie van FC Straat is om elke voetballer van FC Straat beter te maken. 
Het geheim zit volgens Touzani in drie dingen: voeding, training en ontspanning. Onder 
voeding valt; hoe zijn je eetgewoontes? Onder training valt; hoeveel uur train je, voetbal je 
en beweeg je doordeweeks. En onder ontspanning valt; heb je plezier ook wanneer je soms 
niks doet of hoeft? Centraal staat ‘het recept voor een fijn en uitgebalanceerd jongerenleven’. 
Samen met FC Straat organiseren diverse instanties het FC Straat toernooi op Cruijff Courts. 
Meedoen kan tot en met 15 jaar en is voor alle genders. Gedurende 7 weken gaat men (in heel 
Nederland) aan de slag met voorrondes en uiteindelijk een grote finaledag. Voor de campagne 
wordt social media ingezet (YouTube, TikTok en Instagram). Daarnaast is er een landelijke 
campagne die de website van FC Straat promoot. Danee Klever, kunst- en cultuurcoach van 
de gemeente Maastricht en samenwerkingspartner in deze campagne, geeft aan dat er heel 
veel animo is bij de jongeren in Maastricht om te participeren.
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Soufiane Touzani is een Nederlandse straatvoetballer en programmamaker. Een carrière als 
profvoetballer moest hij staken door scoliose. Hij is bekend door zijn trucjes met de bal en 
heeft een hele grote schare aan (jonge) fans. 
Hij heeft o.a. een Instagramaccount @touzanitv met 1.1M volgers en een YouTube account 
TouzaniTV met 1.06M abonnees. www.FCstraat.com is de website. 

Gelet op de grote opkomst van jongeren in Maastricht, mag gezegd worden dat deze 
campagne succesvol is. De fotobeelden zijn van ©Traject (Loek Frijns).

Bovenstaande campagne is voorgelegd aan de Limburgse jongeren in het kwalitatieve onderzoek. Uit de 
diepteinterviews blijkt dat de Limburgse jongeren straatvoetbal en Touzani met elkaar associëren. Het 
is duidelijk dat Touzani een grote inspirator is voor de voetballende jeugd. Het verhaal (afkomst, talent 
en tegenslagen) dat hij vertelt is authentiek. Dat Touzani ook een groot commercieel talent heeft, wordt 
als zeer positief ervaren. Hij doet iets terug voor de maatschappij, volgens de jongeren. Zij zijn het 
ermee eens dat Touzani als rolmodel of inspirator van waarde is voor de voetballende jeugd.
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Nawoord
Hier is tie dan! Het vijfde onderzoek op rij rondom 
socialmediagebruik, influencermarketing en merken  
is klaar.

Bij het eerste onderzoek in 2018 lag de focus op effectieve 
merkcommunicatie. Wij onderzochten welke contentstrategie de 
merkbekendheid van een merk verhoogt. Wij analyseerden hiervoor een 
jaar lang twintig zakelijke Facebook accounts. In 2019 werd dit onderzoek 
herhaald, maar dan met tien actieve zakelijke Instagram accounts. Ook 
hier werd een jaar lang de organische contentstrategie geanalyseerd. In 
2020 ging het onderzoek dieper in op social media en influencermarketing. 
Gesponsorde en betaalde media werd nader onderzocht. Met de eerste 
editie van de Social Media Impact Meetlat hebben wij een goed inzicht 
gekregen in de mening over social media en influencermarketing 
van Limburgse jongeren. In 2021 kreeg de tweede editie van de Social 
Media Impact Meetlat vorm en hadden wij een nog beter beeld van 
influencermarketing. 

Tijdens het onderzoek kwam sterk naar voren dat goede 
influencermarketing een aantal voorwaarden heeft. Een positieve 
attitude ten opzichte van de influencer, authenticiteit van de content, 
betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de influencer zijn belangrijke 
factoren. Daarnaast speelt ‘wishful identification’ als inspiratie ook een rol.
Ik verwacht dat het komende jaar ‘interne influencers’ een grotere rol gaan 
spelen bij organisaties, vooral bij de overheid. Wellicht dat ook krapte op de 
arbeidsmarkt hiertoe zal uitnodigen. 

Ik bedank iedereen die een bijdrage heeft geleverd, een interview heeft 
gegeven, mijn vragen heeft beantwoord en mij heeft geïnspireerd om door 
te gaan.

Astrid Schiepers, Lectoraat Innovatie Ondernemen
September 2022

PS: Heb je vragen over dit onderwerp?

Wil je meer weten over dit onderzoek of de vorige onderzoeken?
Neem dan contact op via astrid.schiepers@zuyd.nl
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