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Abstract
In de afgelopen jaren is het gebruik van social media sterk gestegen. Steeds meer bedrijven 
profileren zich op deze online platformen door hierop een groeiend aantal advertenties te plaatsen.  
Facebook is hiervan een voorbeeld, die helpt met een aantal nieuwe functies, het bevorderen en 
groeien van de social advertenties. Met deze nieuwe functies, waarbij leeftijd en interesse 
geselecteerd kunnen worden, krijgen organisaties de mogelijkheid om gericht te kiezen welke 
doelgroep zij willen bereiken. Dit betekent dat jongeren het afgelopen jaar, steeds vaker 
advertenties op social media zijn tegengekomen. Social media zijn hiermee een belangrijke 
intermediair om de consument tot aankoop over te halen. In vervolg op deze ontwikkeling  is de 
volgende onderzoeksvraag gesteld: “Wanneer beïnvloedt social media advertising het koopgedrag 
van jongeren?” Uit het literatuuronderzoek blijkt dat social media advertising betekent dat bedrijven 
hun producten of diensten promoten naar de doelgroep via social media platformen. Het 
koopgedrag van de consument kan echter beïnvloed worden door de maatschappij, de cultuur en 
de sociale omgeving. De consumenten willen zich betrokken voelen bij het bedrijf. Maar ook willen 
ze graag kortingen, beloningen, toegang tot exclusieve producten en een dagelijkse deal 
ontvangen.  Social media advertising beïnvloedt het koopgedrag bij de jongeren vooral wanneer 
hun omgeving positief is over het product of dienst. Daarnaast beïnvloeden social media 
advertenties door middel van acties en klantencontact met de jongeren ook het koopgedrag.



Inleiding
In 2013 hadden bijna alle jongeren in Nederland thuis internettoegang. Daarnaast hebben veel 
jongeren een smartphone op zak waardoor ze ook buitenhuis toegang hebben tot het internet. Zo’n 
90% van de jongeren in 2013 is actief op social media (Korvorst & Sleijpen, 2014). Ook blijkt dat 
producten en diensten steeds vaker worden verkocht via het internet. Tijdens dit proces speelt 
social media een belangrijke rol in de aankoop van een product (van de Ketterij, 2014). Om te 
onderzoeken wanneer social media advertenties het koopgedrag van jongeren beïnvloeden is de 
volgende onderzoeksvraag gesteld. “Wanneer beïnvloedt social media advertising het koopgedrag 
van jongeren?”

Social media en de mogelijkheden
Van Hall (2016) geeft aan dat de invloed van social media op ons dagelijks leven nog steeds 
toenemen. Iedereen besteedt steeds meer tijd aan social media. Zowel privé als op het werk. 
Turpijn (2015) geeft aan dat social media in 2015 meer heeft opgeleverd dan vijf jaar geleden. Uit 
zijn onderzoek blijkt dat door social media er een toename gekomen is van 24% aan nieuwe 
kennissen, een toename van 19% aan nieuwe vriendschappen en een toename van 16% aan 
herenigde/intensere familiebanden. Voor 2017 wordt verdere groei en intergratie van social media 
in het dagelijks leven verwacht. Bovendien gaan de ontwikkelingen in social media marketing 
razendsnel (van Hall, 2016). Social media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen, 
waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak 
leuke wijze (Social media, 2016). Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst. Maar ook 
geluid en beeld wordt gedeeld via social media websites. Met andere woorden: social media staat 
voor “Media die je laten socialiseren met de omgeving waarin je je bevindt” (Social media, 2016). 
De bekendste voorbeelden van social media zijn: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Skype en 
WhatsApp. Vooral platformen waarbij foto’s en filmpjes worden gedeeld, groeien snel in 
populariteit. Dit zijn: Youtube, Instagram, Snapchat, Pinterest en Tinder (Mediawijsheid, 2015). 
Volgens managementsite (2010) draait het bij social media vooral om de rol van de 
websitebezoeker. Hij zorgt meestal voor de inhoud van de website. Dit wordt ook wel user 
generated content genoemd. Daarnaast zorgt het social medium ook voor de rangschikking van de 
content. Groepen mensen komen samen om te communiceren over onderwerpen die zij belangrijk 
vinden. Bij Youtube laten bezoekers zelf gemaakte filmpjes zien, op LinkedIn communiceren 
bezoekers over  profielen, discussies en banen en op Twitter heet de communicatie onderling  
‘Tweets’. Het sociale aspect van social media zit hem in de interactieve eigenschappen. De 
essentie van social media is dat er informatie over een persoon of een bepaald onderwerp gedeeld 
gaat worden. Op social media platformen komen groepen mensen samen die op zoek zijn naar 
informatie. Naarmate de kennis toeneemt, neemt ook het vertrouwen toe. Dit geldt zowel in de 
‘echte wereld’ als in de virtuele (Socialmediasucces, 2015). Social media hebben een groot bereik. 
Dat is interessant voor zowel bedrijven als particulieren. Informatie wordt gratis en snel verspreid.

Social media bieden bedrijven een nieuw, laagdrempelig platform met om klanten in contact te 
komen. De belangrijkste reden voor bedrijven om social media te gebruiken is het promoten van 
hun product, dienst of merk. Er zijn verschillende manieren waarop bedrijven social media voor 
hun marketingdoeleinden in kunnen zetten. Dit kan door bedrijfspagina’s, maar ook door het 
plaatsen van advertenties op social media sites. Met het gebruik van online social media 
applicaties, wordt het makkelijker voor bedrijven om potentiële klanten snel naar hun website te 
leiden. Vooral voor bedrijven die online producten of diensten verkopen is dit interessant. Omdat 
social media een platform bieden, is het mogelijk om op een interactieve manier in contact te 
komen met klanten. Klanten zijn niet slechts de passieve ontvangers, maar  klanten kunnen input, 
reacties, ideeën en meningen geven. Dit kan het bedrijf gebruiken om zijn diensten en producten 
te verbeteren (Brand, 2016). Het Amerikaanse bedrijf A Sales Guy Consulting heeft onderzoek 
gedaan naar de impact van social media op sales. In dit onderzoek is er gekeken naar het begrip 
‘Social Selling’. A Sales Guy Consulting definieert dit als: “Het proces waarbij social media ingezet 
worden om het verkoopproces te ondersteunen, met als doel meer omzet te genereren en 
verhogen.” Uit het onderzoek blijkt dat in 2012, 73% van de sales professionals gebruikmaakten 



van social media als verkoopkanaal. De drie platformen die het best te gebruiken zijn bij sales en 
social media, zijn: LinkedIn, Twitter en Facebook. Uit het onderzoek blijkt ook, dat de drie 
belangrijkste redenen om social media in sales te gebruiken zijn: netwerken, potentiële klanten 
vinden (prospecting) en onderzoek doen (van Bregt, 2013).

Het gebruik van social media is dus niet meer weg te denken in de hedendaagse maatschappij. 
Het Nationale Social Media Onderzoek toont aan dat de gebruikscijfers onder andere Facebook, 
Twitter en Instagram hoger zijn dan ooit. Onder organisaties leeft dan ook de behoefte en 
noodzaak om ‘iets’ te doen met social media om zo hun doelgroep te bereiken (Turpijn, 2014). 

Social media advertenties en bedrijven
Social advertising is het adverteren op social platformen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Een 
advertentie op een social media platform bestaat doorgaans uit een afbeelding in combinatie met 
een tekst, die doorklikt naar de website of pagina van de adverteerder. Met deze advertenties 
kunnen bedrijven hun product of dienst promoten naar de doelgroep. Steeds meer organisaties 
maken gebruik van social advertising om zowel de zichtbaarheid te vergroten als de online 
aankoop (Jansen, 2015). Advertenties op social netwerken zijn een goede methode om een 
product of dienst bekend te maken. Bij social media advertenties kunnen de doelgroepen 
geselecteerd worden op basis van, geslacht, leeftijd, woonplaats, opleiding, interesses en 
relatiestatus (Tjong & Sang, 2011). De kracht van advertenties op Facebook is dat Facebook veel 
informatie heeft over de persoon. Maar nog belangrijker: Facebook weet wie de vrienden van 
gebruikers zijn en wat zij leuk vinden. Het mantra van Facebook, en de word-of-mouth marketing, 
is dat de beste aanbeveling komt van een vriend. Mensen zijn eerder geneigd om een aanbeveling 
aan te nemen als deze van een vriend of vriendin komt (Van der Heijden, 2012). Volgens Mertens 
(2016) spelen Facebook advertenties in op ‘sociaal bewijs’. Dit is het bewijs dat als je vrienden, het 
product of bedrijf de moeite waard vinden je het zelf ook de moeite waard vindt en het vertrouwt. 
Een goed voorbeeld hiervan in de reisbranche is booking.com. Dit bedrijf past de sociale 
bewijskracht goed toe in haar reviews. Er zijn niet alleen algemene cijfers te zien. Het cijfer is ook 
gesegmenteerd naar verschillende doelgroepen. Booking.com laat als eerste de reviews zien van 
mensen uit het eigen sociale netwerk. Heeft iemand uit bijvoorbeeld het Facebook netwerk eerder 
dit hotel geboekt dan wordt zijn mening weergegeven en kan de geïnteresseerde via 
Facebookchat gelijk een vraag stellen (van Kranenburg, 2012).  

Marketeers zijn altijd druk bezig met het voldoen aan de basisbehoeften van de mens. De 
marketeers kunnen gebruikmaken van sociaal gedrag, erkenning en zelfontplooiing. Dit doen zij 
door goed om te gaan met sociale media van bedrijven en merken (Managementsite, 2010). De 
commercial van NCOI is hier een goed voorbeeld van. Deze speelt met haar reclame in op de 
behoefte van zelfontplooiing. Hier is te zien dat je kan bereiken wat je wil op jouw niveau immers 
“de stok dat zijn wij, de lat die bepaal jij” (Kuper, 2013). 

Sociale factoren beïnvloeden het koopgedrag
Om duidelijk te krijgen wat er wordt verstaan onder het consumentenkoopgedrag is het verstandig 
om dit te definiëren. Volgens van der Klugt (2012) is het koopgedrag van de consument de manier 
waarop een verbruiker/afnemer zich gedraagt betreffende het doen van aankopen. 

Er zijn drie verschillende factoren die het koopgedrag van consumenten beïnvloeden. 
* Allereerst zijn er de sociale invloeden. De invloed die men op elkaar heeft, zoals 

opvoeding, vriendengroepen en woonomgeving. 
* Ten tweede zijn er maatschappelijke invloeden. Dit zijn de invloeden vanuit de cultuur, 

de politiek en de economie. 

http://booking.com
http://booking.com


* Tot slot zijn er de verkoopbevorderende invloeden. Ondernemers weten dat consumenten 
over koopkracht beschikken. Zij doen er dan ook alles aan om de verkoop te bevorderen. 
Op deze manier maken zij hun omzet groter. Verkoopbevordering is terug te zien in 
reclameaanbiedingen, goede displays, ruilregels en service, kinderspeelhoeken, ruime

 betalingsmogelijkheden, sfeervolle winkelinrichting, ruime winkeltijden en aantrekkelijke
 spullen (Hoftijzer & Korte, 2012). 

Volgens een Amerikaanse specialist Robert Cialdini zijn er drie principes waarop handelaars 
kunnen inspelen om de consumenten te beïnvloeden. Dit zijn schaarste, wederkerigheid en sociale 
bewijskracht.  
* De schaarste is de bekendste. Hoe minder er beschikbaar is van iets hoe
 interessanter de consument het vindt. Dit verklaart ook waarom limited editions succesvol 

zijn. 
* Ten tweede is er de wederkerigheid. Denk hierbij aan die vriendelijke dame in de
 supermarkt die de consument iets laat proeven. De consument voelt zich vaak
 onbehagelijk wanneer hij het product wel wil proeven maar niet kopen. 
* En tot slot is er de sociale bewijskracht. De sociale bewijskracht kan vergeleken worden
 met de kuddegeest van de mens. Wanneer consumenten gebruik maken van het ene merk 

zullen snel andere consumenten volgen (Simoens, 2011). 
Daarnaast laten consumenten zich via het internet ook beïnvloeden door recensies. Uit onderzoek 
van de GfK, onder 1500 respondenten blijkt dat 72% van de consumenten zich laat beïnvloeden 
door een klantbeoordeling bij het online shoppen. Voor 34% procent is een recensie van invloed 
voor de keuze van een product of dienst. Voor de helft van de online shoppers geldt dat een 
recensie zowel positief als negatief van invloed is op het vertrouwen van een bedrijf (Telegraaf, 
2015). Consumenten hebben door de reviews de beschikking over meer informatie die zij kunnen 
gebruiken voor het maken van een aankoopbeslissing. Vroeger bepaalden marketeers grotendeels 
welke informatie naar buiten werd gebracht en op welke manier dit gebeurde. Tegenwoordig 
kunnen consumenten via sociale media en reviewsites hun ervaring en mening met elkaar delen. 
Zolang deze ervaringen en meningen positief zijn is dit natuurlijk mooie reclame, maar het kan ook 
negatief zijn. Uit een consumentenenquête van communicatiebureau Cohn & Wolfe bleek dat 
tweederde van de ondervraagde consumenten let op de transparantie en eerlijkheid van een merk 
bij het nemen van aankoopsbeslissingen. Naast transparantie en eerlijkheid gaf negen op de tien 
ondervraagden aan, te letten op de kwaliteit en de prijs van een product. Ongeveer de helft van de 
ondervraagden zei zich te laten beïnvloeden door aanbevelingen van vrienden, familie of online 
reviews (Heilander, 2014). 

De infographic van Social Media Influences Online Purchases aankoop (Saleh, 2014) laat zien wat 
de invloed van social media op het online koopgedrag is. Uit deze visualisatie blijkt dat vier op de 
tien social mediagebruikers iets heeft gekocht nadat hij/zij hier iets over heeft gelezen op social 
media. Daarnaast blijkt dat bijna driekwart van de consumenten eerder geneigd is een aankoop via 
internet te verrichten na het lezen van referenties op social media. Niet alleen berichten van 
vrienden uit het online netwerk zijn van belang tijdens het aankoopproces. Maar ook online 
berichten van bedrijven hebben bij 78% van de ondervraagden impact op wel of niet overgaan tot 
aankoop. Consumenten vinden het belangrijk om, voor hen interessante, organisaties online te 
volgen, om op de hoogte te blijven van activiteiten, maar ook om het bedrijf en hun producten en 
diensten beter te leren kennen. Daarnaast vinden consumenten het belangrijk om betrokken te zijn 
bij de organisatie, door bijvoorbeeld nuttige feedback te geven (Van de Ketterij, 2014). Een 
experiment van Salganik en zijn collega’s (2006) toont aan dat de sociale omgeving niet alleen van 
invloed is op koopgedrag, maar ook van invloed op het toekomstig koopgedrag. Het is aannemelijk 
dat de individuele koopintentie allereerst gebaseerd wordt op producteigenschappen. Maar daarbij 
wordt een belangrijke factor over het hoofd gezien. Dit is dat de sociale omgeving het koopgedrag 
beïnvloed. Consumenten kopen steeds vaker online op basis van aanbevelingen van sociale 
netwerken. Daarom heeft ShortStack in 2014 een aantal cijfers op een rijtje gezet:
- In de afgelopen 12 maanden heeft 30% van de consumenten een aankoop gedaan op basis van 

hun betrokkenheid op social media. 



- 59% van de klanten zegt dat korting invloed heeft op het overgaan tot een aankoop via social 
media.

- 58% van de online shoppers zegt dat beloningen invloed hebben op het overgaan tot een 
aankoop via social media. 

- 56% van de online shoppers zegt dat een dagelijkse deal invloed heeft op het overgaan tot een 
aankoop via social media. 

- 52% van de online shoppers zegt dat toegang tot exclusieve producten invloed heeft op het 
overgaan tot aankoop van een product via social media (van Keulen, 2014).

Naast de berichten van vrienden of kennissen, zijn berichten van het bedrijf zelf dus ook van 
belang. Consumenten volgen de bedrijven omdat ze het belangrijk vinden om betrokken te zijn bij 
de organisatie. Ze zijn graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes en willen nieuwe producten en 
diensten leren kennen. Ten slotte willen ze bij een community horen en feedback kunnen geven op 
de berichten (Staelgraeve, 2015). 

Conclusie
Aan de hand van het onderzoek kan de vraag “Wanneer beïnvloedt social media advertising het 
koopgedrag van jongeren?” beantwoord worden. 

De invloed van social media op ons dagelijks leven neemt nog steeds toe. Iedereen besteedt 
steeds meer tijd aan social media. Zowel privé als op het werk. Op privégebied komen groepen 
mensen samen om te communiceren over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Zakelijk bieden 
social media een nieuw, laagdrempelig platform om met hun klanten in contact to komen. Bedrijven 
komen met de klanten in contact via advertising. Social media advertising is het adverteren op 
social media platformen waarmee bedrijven hun product of dienst promoten naar de doelgroep.

Het koopgedrag van de consument kan beïnvloed worden door de maatschappij, de cultuur en de 
sociale omgeving. Zo blijkt dat 4 op de 10 mediagebruikers iets heeft gekocht nadat hij/zij hier iets 
over hebben gelezen op social media. Daarnaast hebben online berichten van de bedrijven impact 
op het overgaan tot aankopen. De consumenten vinden het belangrijk om de organisaties te 
kunnen volgen. Ze willen graag deel uitmaken van  het bedrijf. 30% van de consumenten heeft een 
aankoop gedaan omdat ze zich betrokken voelden via social media. Maar op social media kunnen 
ook korting, beloningen, toegang tot exclusieve producten en een dagelijkse deal helpen om 
jongeren aan te zetten tot koopgedrag.

Social media advertising beïnvloedt het koopgedrag van jongeren door ze zich betrokken te laten 
voelen met de organisatie. Dit doen ze door jongeren korting, beloningen, exclusieve producten en 
dagelijkse deals te geven. Naast de betrokkenheid beïnvloeden social media advertenties de 
jongeren ook, wanneer ze zichtbaar maken dat vrienden en hun omgeving positief zijn over de 
dienst of product. Doordat jongeren gestimuleerd worden door recensies van vrienden zal ze dit 
sneller tot koop aanzetten.

Reflectie
In de reflectie wordt er gekeken naar de waarde van het onderzoek en de waarde van de bronnen 
die gebruikt zijn. Het doel van het onderzoek was het beantwoorden van de vraag: “Hebben social 
advertenties invloed op het koopgedrag van jongeren”. Deze vraag is beantwoord aan de hand van 
een literatuurstudie. Door het beantwoorden van de centrale vraag is er meer inzicht gekomen in 
de effecten van social media advertenties op het koopgedrag. De verwachting van het onderzoek 
was dat er een ja of nee antwoord gegeven kon worden met een goede onderbouwing. Aan de 
hand van het onderzoek is hier ook daadwerkelijk een antwoord op gekomen. Bedrijven kunnen 
gebruik maken van bovenstaande resultaten om de effecten van de social advertenties op het 
koopgedrag te vergroten. Dit kan de organisatie doen door zich nog meer te richten op de sociale 
omgeving van hun klanten.



In het onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Deze bronnen zijn zowel 
onderzoeksrapporten als vakliteratuur van de online bibliotheek. Daarnaast is gebruikgemaakt van 
verschillende internetsites. Als er gekeken wordt naar de inhoud en betrouwbaarheid van de 
bronnen kan er gesteld worden de uitkomst betrouwbaar is. Dit is omdat de bronnen die gebruikt 
zijn uit de digitale bibliotheek en verschillende onderzoeksrapporten komen. Tevens komen de 
uitkomsten van de verschillende onderzoeken overeen waardoor de conclusie getrokken kan 
worden.  Dit zorgt voor de validiteit van het onderzoek. 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