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Ewers, Nora

Titel:

Emoticons - valuable or misleading?
An analysis of emoticon perception and usage in online communication

Abstract:
Problem: Nonverbal cues are an important component of interpersonal communication and
necessary for understanding a message right. In online communication nonverbal cues are not as
present as in face-to-face communication, which can lead to miscommunication. Emoticons have
been created to avoid this. Objective: The present study investigated the way emoticons are
perceived and used and whether they really are a useful addition to online communication.
Methodology: A preliminary study, consisting of a couple of interviews, aimed to find out more about
general online communication behavior of participants. The outcomes served as a basis for the
survey, the instrument for the main research. It consisted of eleven made up online conversations,
each containing a blank space which participants had to fill with either one out of five emoticons or
leave blank. 265 respondents participated, whereof 177 completed the survey and have therefore
been basis for the analysis. Results: Findings suggest that emoticons do not offer enough
information to prevent miscommunication. Conclusion: One should not rely on emoticons as
nonverbal cues in online communication and rather discuss serious and delicate topics in person.

Sessie:

1

Zaal:

1501

Spreker:
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Titel:

Smile! You're being videotaped.
Onderzoek naar de effecten van communicatie uitingen op de effectiviteit van
cameratoezicht

Abstract:
Hoewel politie en gemeenten er alles aan doen om criminaliteit in te dammen en de veiligheid in
Nederland te vergroten, blijft de criminaliteit stijgen. Sinds 2005 mogen politie en gemeenten ook
cameratoezicht inzetten als veiligheidsinstrument. Dit is enigszins opvallend omdat er namelijk nog
geen empirische bewijs is voor de effectiviteit van cameratoezicht. Er zal dus meer onderzoek
gedaan moeten worden naar factoren die invloed hebben op de effectiviteit. Eén van die factoren
zijn de communicatie uitingen omtrent cameratoezicht. Het doel van deze studie is om uit te zoeken
hoe een communicatie uiting moet worden vormgegeven, zo dat het bijdraagt aan effectief
cameratoezicht en uiteindelijk de veiligheid in Nederland vergroot. Door middel van een online
survey is een experimenteel onderzoek gedaan onder 209 Nederlandse respondenten. De
resultaten hebben aangetoond dat communicatie uitingen wel degelijk invloed hebben en dat ze het
best op een humoristische wijze kunnen worden vormgegeven. Er zijn echter wat beperkingen aan
het onderzoek, dus op basis van enkel deze resultaten is het lastig om praktische implicaties door te
voeren. Het is dus belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de aspecten in de context
van cameratoezicht, zodat deze in de toekomst zo effectief mogelijk kan worden ingericht.
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Holtkamp, Theresa

Titel:

What does your car tell about you?

Abstract:
This research is about the effects of driving electric-drive vehicles on the image of different
entrepreneurs. Five different facets of image are examined. In a pretest, the perceived image of
various entrepreneurs and electric-drive vehicles among potential customers is investigated in order
to identify the most noticeable ones. The quantitative main study has a 2x3 between subject design
with the 3 most noticeable occupations (a gardener, an architect, and an insurance broker) and the
two most noticeable electric-drive vehicles (the Porsche Cayenne S E-Hybrid and the Renault Twizy)
of the pretest.
The analysis shows that both factors (occupation and vehicle) as well as their interaction have a
statistically significant influence on the different image variables. Furthermore there also are
significant influences of the image variables eco friendliness, trustworthiness, innovativeness and
impression management on the attitude of potential customers towards working with the investigated
entrepreneur. Only the fifth image variable, the risk propensity, does not have any significant
influence on the dependent variable attitude. Based on these results, recommendations for each
investigated entrepreneur are presented.
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Tölken, Laura

Titel:

"There is no need to be sexy"
A comparison between German erotica and non-erotica print-advertisements using
the recall method

Abstract:
Lots of advertisings contain erotica elements. These elements often have the purpose to attract the
viewer and to bind the attention so that the advertising is more interesting and stays longer in the
mind of the viewer. The problem here is, if the myth that advertisements which contain erotica
elements are remembered better is true or not. This is tried to answer with the research question “Is
there a significant difference in recall of advertisements with and without erotica elements?” To get
an answer to this question, a free recall with ten erotica and ten non-erotica print advertisements is
done. 40 German students participated in the research and were confronted with all 20 advertisings.
After an intervention, they had to write down all the brands they remember. The results show that
there is no significant difference in the recall of advertisements with erotica elements and without.
That means, advertisements do not have to contain erotica elements to enhance the attention of the
viewer. Thus, advertisements with erotica elements are not remembered better than advertisements
without erotica elements.
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Damink, Luuk

Titel:

Communication and trust and its effects in two online gaming communities

Abstract:
In order to find out whether there are differences in two online gaming communities two online
questionaires have been held among two similar online gaming communities. Both the visitors of a
forum and a gaming subreddit have been asked their opinion about Arenanet and their game
Guildwars 2. Over 600 respondents participated in this experiment inquiring about the user
perception of different constructs. The constructs that were measured were Propensity to trust,
Quality of Communication, Quantity of Communication, Responsiveness, Trustworthiness and the
behavioral intention of the communities using mostly standardized items. It appeared that in general
the online gaming community on Reddit scored higher overall except for responsiveness. A
significant difference between the groups was found regarding to Quality of communication from
Arenanet. There was also a significant difference between the two groups regarding to behavioral
intention towards Arenanet were the subreddit group also scored higher. Communication and trust
correlated to a certain extend but did not yield conclusive results. Further research with more data
could indicate whether communication has a significant effect on trust.
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Titel:

Vertaalslag offline naar online adverteren:
Behoeften, wensen en eisen mkb'ers in de regio Twente

Abstract:
Adverteren is al tientallen jaren een grote inkomstenbron van de reclame- en marketingindustrie.
Vroeger betrof het enkel offline adverteren via onder andere magazines en kranten. Sinds een kleine
20 jaar is het adverteren ook overgegaan op online kanalen. Het online adverteren bevat zowel
voordelen, als bereik en tijdbesparing, als nadelen, zoals veiligheid en gevoelens van irritaties. Toch
is er een verschuiving gaande van het offline naar het online kanaal. Dit onderzoek heeft als doel te
achterhalen wat de behoeften en eisen van Twentse mkb’ers zijn tegenover deze vertaalslag, en
hoe OH Reclame & Marketing hierop in kan spelen om mkb’ers hierin te begeleiden en
ondersteunen. De data van dit onderzoek is verkregen via een face-to-face diepte-interview met 20
Twentse mkb’ers. De resultaten tonen dat 80% positief tegenover de vertaalslag staat en er ook
behoefte naar heeft. Dit is wel afhankelijk van de effectiviteit van de advertentievorm, content en de
manier van benaderen, waarbij opdringerige advertentievormen als een pop-up het liefst worden
gemeden. De resultaten hebben geleid tot een stappenplan die gehanteerd kan worden om mkb’ers
stapsgewijs alle aspecten van de vertaalslag te laten doorlopen, om de online activiteiten aan te
laten sluiten op de bedrijfsvoering en behoeften van de organisatie.
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Titel:

"We love Scandal"!

Abstract:
Nowadays fast food chains are going through a tough time, because the eating habit of their customers is
changing towards a more healthy and nutrition conscious orientation. The fast food chains are dependent
on every customer and they need an improvement of their reputation. A scandal or a crisis is then the
worst that can occur to a fast food organization. But crises are everywhere and the most organizations are
not prepared for that. Although a good crisis communication strategy is essential for the survival of an
organization. A lot of factors are important in the field of crisis communication, but most studies did not yet
conduct a research about the interaction of the crisis response strategy and crisis severity. Hence, this
present study focuses on crisis response strategy and crisis severity and their interaction in crisis
communication.
The key objective of this research was to examine the influence of crisis response strategy and crisis
severity on the public's emotions of anger and sympathy, trust, intention to word of mouth activity,
purchase intention and willingness to forgive. A 3 (crisis response strategy: apology, minimization, nonresponse) x 2 (crisis severity: low severity vs. high severity) experimental design was therefore applied.
The findings of this study indicated that crisis response strategy has a strong effect on people's sympathy
and willingness to forgive. Crisis severity is a strong predictor of people´s feelings of anger and sympathy
and also on their willingness to forgive. Furthermore there were interaction effects between crisis
response strategy and crisis severity on people´s feeling of anger and their intention to word of mouth
activity found.
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Titel:

Who wore it better?
Comparing celebrities and fashion bloggers as brand endorsers

Abstract:
Celebrity endorsements are a widely used and a successful marketing strategy. However, there are
some risks in using celebrities as endorsers for a brand. For example, a celebrity might get involved
in a scandal or his/her image might change. As well as positive information, negative information
about the celebrity endorser also influences the consumer’s perception of the endorsed product.
Therefore, a company might consider another type of endorser. A new type of endorser can be
found in the phenomenon of blogging. A blogger might also be able to endorse a certain product,
and because a blogger is less famous than a celebrity, the risks as mentioned above might not
occur. This research aims to investigate if fashion bloggers are an effective type of endorser,
compared to a celebrity endorser.
106 women in the ages of 17 to 64 participated in the study. A between subjects design was used, in
which one group of participants was confronted with an advertisement of MANGO using a celebrity
endorser and one group of participants was confronted with a fashion blog post in which the blogger
endorses the brand MANGO."
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Robin, Lisa-Marie

Titel:

A Sinner's App(le) ?
Sexting supported by personal attitudes and Tinder

Abstract:
“Sexting” refers to sending and receiving nude or semi-nude pictures, videos or texts on mobile
phones. Nowadays, Computer-mediated Communication (CMC) and Information technology (IT)
evolve and are embedded in adjusted ways of social communication. However, sexting portrays not
only a communicative interaction, it even refers to risky behaviors: Unintended recipients, higher
probability of engaging in sexual hook-ups or cyberbullying may be adverse consequences of
sexting practices. Based on the theory of planned behavior, certain attitudes were measured that
may serve as potential predictors for this risky online behavior. Additionally, a relative new
smartphone application called “Tinder” is centered in this study in order to be a probable supporter of
sending and receiving sexual suggestive photographs.
Therefore an online survey was conducted addressed to young adults between 18 and 29 years old.
In total, 204 individuals (67.6%= female and 32.4%= male) participated in the online questionnaire.
They answered questions about their attitude towards sexting and their general attitude towards sex.
Besides, sex-related alcohol expectations and sensation seeking were measured. According to
Tinder, participants represent their (sexual) online behavior, combined with their general attitude
towards the smartphone application. Hence, the researcher expects to discover both abstract
predictors (attitudes) for sexting and a concrete instrument (Tinder) that supports engaging in this
risky online behavior.
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Berger, Emily

Titel:

Het omgaan met consequenties van hoogsensitiviteit in de professionele
context

Abstract:
Hoogsensitiviteit is een genetisch bepaalde karaktereigenschap die een diepere cognitieve
verwerking van stimuli met zich meebrengt, vanwege een hogere emotionele reactiviteit.
Hoogsensitieve personen krijgen hierdoor meer prikkels binnen, waaronder stemmingen van andere
mensen. Daarnaast kunnen ze zich bijvoorbeeld onprettig voelen in drukke omgevingen. Dit soort
aspecten kunnen van invloed zijn op het werk van iemand. Tot op heden is er weinig onderzoek
gedaan naar hoogsensitiviteit in de professionele context en naar hoe hoogsensitieve personen om
gaan met de consequenties van hoogsensitiviteit in die context. In dit onderzoek is daarom gekeken
naar de problemen die hoogsensitieve personen tegenkomen op het werk en welke
copingstrategieën zij hanteren. De data is verzameld door middel van semi-gestructureerde
interviews. Er hebben vijftien deelnemers meegewerkt aan het onderzoek, waarvan elf
hoogsensitieve personen en vier niet-hoogsensitieve personen. In de groep geïnterviewden
bevonden zich dertien vrouwen en de gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 45,1 jaar met een
standaarddeviatie van 12,2 jaar. Er is gebleken dat hoogsensitieve personen naarmate ze ouder
worden steeds beter om kunnen gaan met hun hoogsensitiviteit en hun werk op den duur inrichten
naar deze eigenschap. Bewust met de hoogsensitiviteit omgaan blijkt hoogsensitieve personen erg
te helpen om er voordelen uit te halen.
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Buz, Yelda

Titel:

Sexting as a new phenomenon

Abstract:
The study investigates the new phenomenon ‘sexting’. ‘Sexting’ means the act of sending sexually
explicit messages online, which could include pictures (naked or half naked) or text. Aim of this study
is to find new information about the new phenomenon. The study is conducted to be a basic study,
due to the lack of general studies concerning the topic sexting. Information is needed because
possible consequences of the participation can have a tragic outcomes for adolescents.
The assumption of this study was that certain character traits tend to serve as predictors to the
participation of sexting. The relation was investigated by testing the main character traits of
adolescent participants using the psychological concept of the Big Five and the measuring of the
behavioral intention. The Big Five are conscientiousness, neuroticism, agreeableness, openness,
and extraversion and are tested by using a 25 item survey as the first part of the study. The
behavioral intention was measured in the second part and was based on the theory of planned
behavior of Ajzen (1991). The behavior sexting was divided into the components, sending ‘sexting
messages’, forwarding ‘sexting messages’, and the attitude towards the receiving of ‘sexting
messages’, and the intention of the contribution. To get information about the real sexting behavior,
the experience of the participants was investigated at the end of the survey.
The method was an online survey and 356 adolescents participated. The collected data was
analyzed by making a linear regression. Significant negative relations could be found between the
character traits conscientiousness and neuroticism and the intention to sexting, and between the
character traits conscientiousness and neuroticism and the attitude towards sexting.
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Otting, Anna

Titel:

Politicians go Facebook- Like or dislike?

Abstract:
During the last years, a continuous increase of social media integration in election campaigns was
seen. The most significant moment was Barack Obama’s online campaigning in 2008. After his
success, politicians from other countries tried to follow his example. Also, in the field of political
communication, researchers have begun to explore in which situations a politician will be evaluated
as most credible when using social media and social network sites. In the current study, 230
respondents filled in an online survey wherein they gave their impression about statements a
politician has made on Facebook. Three different questionnaire types were developed: one with six
political statements, another one with six private statements, and a third one with a mixture of these
two types. To test the three main components of source credibility competence, character/
trustworthiness, and goodwill, an adjective scale was used. The results showed a clear significance
towards the private statements type. As a conclusion it can be said that politicians will be evaluated
as most credible when communicating more privately with people on Facebook.
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Berends, Celine

Titel:

Fondsenwerving 2.0

Abstract:
Online fondsenwerving is een trend die door de komst van het internet de afgelopen jaren steeds
populairder is geworden. Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre Baltus Fundraising, een
fondsenwervende organisatie die verenigingen, scholen en kerken de mogelijkheid biedt extra
inkomsten te werven, een online verkoopactie moeten aanbieden aan hun klanten om er voor te
zorgen dat zij in de toekomst weer gaan groeien. In dit onderzoek is aandacht geschonken aan een
uitbreiding van het Technology Acceptance model waarin waargenomen gebruiksgemak,
waargenomen nut en waargenomen vertrouwen als onafhankelijke variabelen zijn opgenomen. Door
middel van een online enquête zijn 170 respondenten geworven. Uit de resultaten blijkt dat
verenigingen en scholen de voorkeur hebben voor een traditionele verkoopactie en gemiddeld een
lage intentie hebben een online verkoopsysteem te gaan adopteren. Tevens blijkt dat het
waargenomen gebruiksgemak, waargenomen nut en waargenomen vertrouwen de attitude ten
aanzien van een online verkoopsysteem vormen. De belangrijkste voorspeller hierin is het
waargenomen nut. Echter verklaart deze attitude maar voor 27,2% van de variantie de intentie tot
adoptie van een online verkoopsysteem wat betekent dat 62,8% van de variantie verklaard wordt
door andere variabelen die niet in dit onderzoek zijn onderzocht.
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Journeé, Jacques

Titel:

Veiligheid op de werkvloer

Abstract:
Gemiddeld 1 op de 15 werknemers in Nederland is jaarlijks betrokken bij een ongeval en het aantal
‘bijna ongevallen’ is nog vele malen groter. De kloof tussen ervaren en onervaren werknemers wordt
gezien als de oorzaak van veel ongelukken op de werkvloer (Cheng, Leu, Lin, & Fan, 2010). Aan de
hand van een respondentenpool bestaande uit 205 respondenten wordt er gekeken of deze kloof
ook aanwezig is in de Nederlandse horeca door de relatie tussen (werk)ervaring en
veiligheidsmotivatie te onderzoeken. De veiligheidskennis van deze horecawerknemers wordt hierbij
ook in acht genomen. Resultaten wijzen uit dat er een significante positieve samenhang is tussen
werkervaring en veiligheidsmotivatie. Daarnaast is er ook een significante positieve samenhang
gevonden tussen werkervaring en veiligheidskennis. Ook is er onderzocht of er significante
verschillen waren tussen het zelf meemaken van een ongeluk en het meemaken van een ongeluk
van een collega. Uit de resultaten blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen het meemaken
van een ongeluk van een collega en de veiligheidsmotivatie. Horecawerknemers zijn dus geneigd
gemotiveerder te werken na het meemaken van een ongeluk bij een collega dan na het meemaken
van een ongeluk bij henzelf.
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Overmeen, Axel

Titel:

Communicatie in het profvoetbal

Abstract:
Inleiding: Go Ahead Eagles gaat de capaciteit van hun stadion uitbreiden. Om zeker te zijn dat alle
nieuwe plekken ook vol komen te zitten wil het haar achterban vergroten. Het wil niet meer dat
vrijwel alle supporters uit Deventer komen, maar wil de gehele bevolking van de Stedendriehoek bij
de club betrekken. Door de betrokkenheid van deze bevolking met Go Ahead Eagles te verhogen
hoop het dat meer personen naar het stadion zullen gaan om de club te steunen tijdens haar
wedstrijden. Om erachter te komen op welke manier de club het best kan communiceren om dit te
bereiken, zal in deze studie dit onderzocht aan de hand van de onderzoeksvraag ‘Via welk kanaal en
met welke inhoud moet Go Ahead Eagles communiceren om de bewoners van de Stedendriehoek
meer betrokken te maken bij de club en in hoeverre is deze betrokkenheid van invloed op het
stadionbezoek?’
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Neulen, Sharon

Titel:

Invloed van de populistische stijl in nieuwsartikelen op attitude nieuwsthema en
stemintentie.

Abstract:
De aanleiding van het onderzoek is dat de stemintentie van de bevolking lijkt te veranderen als er
bepaald nieuws in de media komt. Het voorbeeld is de terroristische dreiging een tijd geleden in
Parijs. Door deze gebeurtenis schoten de peilingen voor de PVV omhoog. Dit onderzoek gaat kijken
of verschillende thema's in de media een verschillende uitwerking heeft op de bevolking. Omdat de
stemintentie ten gunste van de populistische partijen lijkt te zijn, wordt de populistische stijl
meegenomen. In dit onderzoek is er een experimenteel onderzoek uitgevoerd met een 2x2 design.
Bij het onderzoek kregen de respondenten een nieuwsartikel te lezen over immigratie of economie in
een populistische stijl of niet-populistische stijl. Hierdoor ontstaan er vier verschillende condities. Uit
de resultaten blijkt dat het nieuwsthema of de populistische stijl weinig invloed heeft op de attitude
over het thema als de stemintentie. Wel blijkt dat hoger opgeleiden minder moeite hebben met de
Europese Unie en het immigratiebeleid dan hoger opgeleiden. De minimale verschillen tussen de
groepen komen waarschijnlijk doordat respondenten bloot zijn gesteld aan maar één nieuwsartikel.
Nadat mensen het artikel hebben gelezen, vullen ze de vragen in aan de hand van de mening die ze
voor die tijd al hadden.
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Spit, Alia

Titel:

Testing a model of e-loyalty: Variables influencing the e-loyalty of customers
for online service providers

Abstract:
This study aims to explore the antecedents in the process towards e-loyalty in the context of an
online service provider, concerning high-involvement products. Data were collected by means of an
online questionnaire distributed among existing fleet owners and clients of online lease company
DirectLease. Constructs were measured by items consisting of statements on a 7-point Likert type
scale. The results showed that found variables e-satisfaction, e-trust, perceived value, convenience
motivation, web-service quality and online buying attitude correlate positively with dependent
variable e-loyalty. However, the mean for e-loyalty was lower than for other constructs. Furthermore,
e-satisfaction and perceived value turned out to have a predicting value on e-loyalty in the context of
the study.
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Verbeeten, Carolien

Titel:

Politieke informatievoorziening: continuïteit of verandering?
Een kwalitatief onderzoek naar politieke informatievoorziening en de wensen van het
electoraat.

Abstract:
Participatie is het belangrijkste onderdeel van een democratie en participatie gebeurt niet als kiezers
geen informatie hebben over de partijen waar zij op kunnen stemmen. Informatievoorziening is dus
cruciaal in een democratie, maar hier is nog maar weinig onderzoek naar gedaan. Partijen schrijven
verkiezingsprogramma’s en gebruiken tal van andere communicatiemiddelen om de kiezer te
bereiken, maar bereiken zij de kiezer wel? In dit onderzoek is met behulp van 4 focusgroepen
onderzocht welke informatiebehoefte het electoraat heeft en via welke kanalen zij de informatie wil
ontvangen. Uit de resultaten blijkt dat het electoraat vooral behoefte heeft aan informatie die hen kan
helpen bij de beslissing om te stemmen. Deze informatie ontvangen zij graag via offline kanalen als
kranten en flyers/folders, maar ook de televisie wordt gebruikt om informatie te krijgen. Daarnaast is
internet een belangrijke informatiebron voor de kiezer, met uitzondering van de websites van
politieke partijen en de sociale media. Wat betreft de communicatiestrategie is er zeker verandering
nodig. Waar politieke partijen nu vooral te vinden zijn op het internet, is het belangrijk dat zij de
traditionele media niet uit het oog verliezen. Daarnaast moet het uitdragen van standpunten van de
eigen partij centraal staan.
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Bergsma, Cynthia

Titel:

Portal Usability:
A cognitive walkthrough

Abstract:
Samenvatting: Roessingh is een revalidatiecentrum in Enschede. Wanneer het gaat om revalideren,
is veel oefenen erg belangrijk en om hun revalidanten te helpen en te stimuleren thuis te oefenen is
een webportaal ontwikkeld. Om te bekijken in welke mate dit portaal gebruiksvriendelijk is, is een
usabilitytest uitgevoerd. Een zoekopdracht gecombineerd met hardop denken gaf antwoord op de
vraag: ‘How can the usability of Roessinghs’ telemedicine portal be improved?’ Hier werd naar
gekeken in termen van effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid. 15 behandelaren en revalidanten van
Roessingh werden geïnterviewd. Hierbij werden fouten opgespoord, verbeterpunten voor de
navigatie op het portaal aangedragen en onduidelijkheden opgelost.
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Hengeveld, Marjon

Titel:

Datingsites versus datingapps
Onderzoek naar verschillen in motieven voor het gebruik van een datingsite of -app

Abstract:
Online dating is een van de belangrijkste manieren geworden om een partner te ontmoeten. Er
bestaan niet alleen meer datingsites, maar tegenwoordig zijn ook datingapps populair. Dit onderzoek
is uitgevoerd om vast te stellen of er verschillen zijn in motieven van gebruikers van datingsites en
datingapps.
Er is een vooronderzoek uitgevoerd om motieven van datingapp gebruikers te achterhalen. In dit
vooronderzoek zijn vijf datingapp gebruikers geïnterviewd over hun motieven voor het gebruik van
een datingapp. Hieruit bleek dat vooral verveling, het ontmoeten van nieuwe mensen en meer
zelfvertrouwen krijgen belangrijke motieven waren voor het gebruik van een datingapp.
Aan de hand van literatuuronderzoek en het vooronderzoek is een vragenlijst opgesteld. Deze
vragenlijst bestond uit zes algemene vragen en 33 items, waardoor zes verschillende constructen
gemeten werden, namelijk: serieuze relatie, voordelen, seks, entertainment, selectie en persoonlijke
eigenschappen. De vragenlijst werd afgenomen bij twee verschillende groepen: datingsite
gebruikers en datingapp gebruikers. De uiteindelijke populatie bestond uit 346 respondenten,
waarvan 238 datingapp gebruikers en 108 datingsite gebruikers.
De resultaten laten zien dat er significante verschillen zijn in motieven. Voor datingsite gebruikers
zijn serieuze relatie en selectie belangrijkere motieven en voor datingapp gebruikers zijn dat seks en
entertainment.
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Schabbink, Karlijn

Titel:

De gezondheidsmonitor door de ogen van laaggeletterden
Onderzoek naar waardering monitor en gebruik ondersteunende functies

Abstract:
In Nederland zijn er nog steeds veel mensen laaggeletterd. Het is van belang dat ook deze groep de
gezondheidsmonitor (vragenlijst over gezondheid) van de GGD in kunnen vullen. Daarom is er
gekeken op welk manier de toegankelijkheid van de gezondheidsmonitor vergroot kan worden.
Hierbij lag het accent op wat de doelgroep zelf wil en vindt van de vragenlijst. Daarnaast werd er
gekeken wat de laaggeletterden vonden van drie ondersteunende functies: een voorleesfunctie, een
begrippenlijst en het groter en kleiner kunnen maken van de letters. De onderzoeksvraag luidde: "In
hoeverre kunnen aanpassingen in de gezondheidsmonitor de toegankelijkheid vergroten voor
laaggeletterden woonachtig in Oost-Nederland?". Het onderzoek is gedaan aan de hand van de
hardopdenkmethode waarbij de laaggeletterden een deel van de gezondheidsmonitor invulde.
Daarna volgde nog een semigestructureerd interview. In totaal hebben er 11 allochtone en 11
autochtone laaggeletterden deelgenomen. Bij het invullen van de vragenlijst zijn er verschillende
moeilijkheden tegen gekomen: de begrijpelijkheid vragen en woorden, onvoldoende digitale
vaardigheden, taalproblemen en moeite hebben met de antwoordmogelijkheden. Daarnaast zijn de
drie ondersteunende functies weinig gebruikt door de autochtonen en wel veel gebruikt door
allochtonen. Hiervoor waren verschillende redenen. Aan de hand van de bevindingen zijn er
aanbevelingen opgesteld voor de GGD Twente.
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Ruijsch, Iris

Titel:

Een onderzoek naar de rol van gedragskundigen binnen De Twentse Zorgcentra,
locatie ’t Bouwhuis Enschede

Abstract:
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van De Twentse Zorgcentra. Dit is de grootste
zorgaanbieder in Twente, waar mensen met een verstandelijke beperking terecht kunnen voor zorgen dienstverlening. De beperkingen van de cliënten bij De Twentse Zorgcentra variëren van zeer
lichte tot zware, meervoudige beperkingen. De Twentse Zorgcentra verzorgt dagbesteding, begeleid
wonen, ambulante zorg en onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd op locatie ’t Bouwhuis te
Enschede, waar 50 tot 60 woongroepen gevestigd zijn waar cliënten begeleid kunnen wonen.
De begeleiders van de woongroepen werken samen met gedragskundigen bij het opstellen
uitvoeren van de behandelplannen. De gedragskundigen vroegen zich al langere tijd af of
begeleiders tevreden waren over de samenwerking, en hebben de Universiteit Twente benaderd met
hun vraag. De centrale vraag in dit onderzoek was; ‘Wat typeert de samenwerking tussen
gedragskundigen en begeleiders?’.
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag zijn er 18 interviews afgenomen, zowel bij
gedragskundigen als de begeleiders van de woongroepen. Uit de resultaten bleek dat de
samenwerking over het algemeen goed verloopt, maar dat er zeker ook verbeterpunten zijn.
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Velde, ten, Nicole

Titel:

Trusting Twitter or TV?
Response to media content during crisis communication.

Abstract:
This thesis discusses the influence of information channel type and source characteristics on the
public's perceived credibility and trustworthiness of news reports about crisis events. Six (2x3)
different kinds of news reports, all reporting the same news story, were simulated and presented to
the respondents. The news reports varied in information channel type (either NOS, www.NU.nl, or
Twitter) and source characteristics (either provided with a reference to a respected source, or not).
The data were gathered by using an online questionnaire. Besides measuring the perceived
credibility and trustworthiness, the questionnaire also dealt with involvement with current events and
(world) news and media usage, considering them as moderators that could potentially influence the
main effects.
Results show a significant effect of information channel type on both perceived credibility and
perceived trustworthiness. When it comes to source characteristics, results show a significant
influence on perceived trustworthiness only. Both moderators, involvement and media usage,
appeared to have insignificant effects on the influence of information channel type and source
characteristics.
Finally, recommendations include actions that would improve the perceived credibility and
trustworthiness of news reports, according to the results of this thesis.
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Wijchen, van, Nadine

Titel:

De kwaliteit van informatievoorziening vanuit gedragskundigen bij ’t Bouwhuis.
Een onderzoek naar de beoordeling van de kwaliteit van informatie in relatie met
vertrouwen, communicatietevredenheid en werktevredenheid.

Abstract:
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ’t Bouwhuis in Enschede. Doel van het onderzoek was
het meten van de kwaliteit van informatie vanuit de gedragskundigen naar de begeleiders toe. De
gedragskundigen die werkzaam zijn bij ’t Bouwhuis bestaan uit orthopedagogen en psychologen. Zij
voorzien de begeleiders van praktische handvatten en adviezen. Tijdens het onderzoek werd er
gekeken in hoeverre er relaties bestonden tussen de kwaliteit van informatie, interpersoonlijk
vertrouwen, communicatietevredenheid en werktevredenheid.
84 begeleiders van ’t Bouwhuis hebben een hard-copy vragenlijst ingevuld. Uit de resultaten blijkt
dat de begeleiders tevreden zijn met de informatie die zij van de gedragskundige krijgen, hebben ze
vertrouwen in de gedragskundigen, zijn ze tevreden over de communicatie en over hun werk in het
algemeen. Opvallend was dat alleen het interpersoonlijk vertrouwen in relatie stond met
werktevredenheid. Aan de hand van de resultaten van de vragenlijst konden er aanbevelingen
worden gegeven voor het verbeteren van de communicatie tussen de gedragskundigen en de
begeleiders.
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Kreft, Janine

Titel:

„SO NO ONE THINKS IT’S MY GRANNY’S CAR“
An experimental study investigating the impact of self designed licence plates on others
in Germany.

Abstract:
The so called Wunschkennzeichen (licence plates which are partly designed by the car owner) are a
common seen sort of licence plate in Germany. In the context of communication, this study wants to
give an answer to the research question “How do people evaluate car owners regarding personality
traits, driving style, and demographic variables based on their self-designed licence plates?” With the
help of a preliminary interview study the most common types of self designed licence plates are
evaluated. Four categories of licence plates in Germany were found: Initials, Hobbies/Personal
interest, Creation of a word and Random. In the main experimental study 189 respondents evaluated
three different licence plates, which were created based on the findings of the preliminary study,
each with regards to personality traits, driving style, and demographic variables. The results show no
significant difference between the perceptions of the different sort of licence plates.
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Oost, Ingeborg

Titel:

Factoren welke de intentie om alcohol te consumeren beïnvloeden.

Abstract:
Samenvatting onderzoek: In dit onderzoek is geprobeerd om te achterhalen welke factoren invloed
uitoefenen op de intentie om alcohol te gaan consumeren bij 13-, 14- en 15-jarigen. Door deze
factoren en de intentie onder deze doelgroep te meten is achterhaald welke factoren de intentie
beïnvloeden en ook in welke mate. De constructen zijn gemeten door middel van een vragenlijst en
is verspreid met behulp van middelbare scholen en social media. Uit de resultaten is gebleken dat
vooral de regels van de ouders met betrekking tot alcohol consumptie en de communicatie met
vrienden invloed uitoefenen op de intentie om alcohol te consumeren. Hierom is het belangrijk om
duidelijke voorlichtingen te geven aan ouders, zodat zij duidelijk kunnen zijn over hun regels en de
gesprekken van hun kinderen met hun vrienden in de gaten kunnen houden.
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Wolters, Loes

Titel:

Van onderzoeksrapport tot krantenartikel

Abstract:
Steeds meer onderzoek wordt vermeld in de krant en niet meer alleen in de wetenschapssectie.
Moeilijk begrijpbare en langdradige onderzoeksrapporten worden omgetoverd tot krantenartikelen
voor een algemeen publiek. Maar welke invloed hebben de Nederlandse kranten op de weergave
van een onderzoek?
In dit onderzoek zijn 341 artikelen uit de Volkskrant, het Algemeen Dagblad en de Telegraaf
geanalyseerd via een kwantitatieve inhoudsanalyse. Er is gekeken naar welke onderdelen van het
onderzoeksrapport worden genoemd en op welke wijze er wordt verwezen naar de uitvoerder van
het onderzoek. In de helft van de krantenartikelen worden de onderzoekers niet genoemd en de
steekproef wordt maar in één van de drie artikelen vermeld. Hierna zijn 18 krantenartikelen
meegenomen voor een kwalitatieve inhoudsanalyse. Er is een vergelijking gemaakt tussen het
krantenartikel en het onderzoeksrapport. Hierbij is gekeken naar in hoeverre de informatie in het
krantenartikel klopt met de informatie uit het onderzoeksrapport.In 2 op de 3 krantenartikelen zitten
incorrecte fragmenten en in meer dan 1 op de 8 fragmenten bevat fouten, schokkend! Journalisten
moeten zorgvuldiger omgaan met het benoemen van fragmenten uit een onderzoek in hun artikelen,
er is meer controle nodig om dit fenomeen tegen te gaan.
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Ahuluheluw, Santos

Titel:

Building an Inter-Organizational Community Strategy in an Innovative Business
Environment

Abstract:
The aim of this thesis is to investigate the appropriateness and possibilities for implementing an online
community communication strategy for Foundation Kennispark Twente.
The research was conducted among fifteen companies located on the business area Kennispark Twente and
who are active in the high-tech sector. The companies were selected based on their development stage and
business sector. The data was collected by conducting interviews. Also the respondents filled in a form on
which they concretize their personal business network.
The interviews were used to investigate the reasons for contact and maintaining network relations between
business area Kennispark located companies. By mapping present networks and main reasons for maintaining
these relations the basis for building a community communication approach was established.
The results suggest that a community approach is an appropriate strategy for increasing interaction between
companies and provide the companies a tool to stimulate their innovative activities.
Furthermore the research supports the view that geographical proximity is neither a sufficient or necessary
condition for inter-organizational interaction and knowledge sharing. Organizational and technological proximity
are the primary reasons for initiating and maintain contact and should be the basis on which the community is
built.
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Joustra, Lisan

Titel:

Tientallen slachtoffers en grote ravage door explosie in centrum Enschede, of
toch niet? Een experimenteel onderzoek naar de effecten van het gebruik van feiten
versus geruchten in Twitterberichten tijdens crises

Abstract:
De komst van de sociale media heeft ertoe geleid dat informatie tijdens crises steeds sneller wordt
verspreid en een grote groep mensen kan bereiken. Het gevolg is dat er naast feiten steeds meer
geruchten worden verspreid. Omdat de effecten van feiten en geruchten niet bekend zijn, is
onderzoek hiernaar voor de nieuwsmedia van belang om in de toekomst beter te kunnen anticiperen
op de behoeften van de burgers. In opdracht van de Twentsche Courant Tubantia is dit onderzoek
uitgevoerd met als doel het bestuderen van de effecten van het gebruik van feiten versus geruchten
via Twitter tijdens crises.
Er is een experimenteel onderzoek (2 x 4 design) uitgevoerd om de effecten van feiten en geruchten
tijdens crises te onderzoeken. Acht verschillende crisisscenario’s zijn gecreëerd bestaande uit twee
crisistypen (accidental cluster en preventable cluster) en vier tweets (feit, hoog gerucht, midden
gerucht, laag gerucht). De onderzochte effecten zijn angst, onzekerheid, betrokkenheid,
geloofwaardigheid en transparantie en zijn gemeten middels een online vragenlijst (N=266).
De resultaten laten zien dat er weinig verschillen bestaan tussen de effecten van feiten en geruchten
op de burgers. Het enige effect dat verschil heeft aangetoond is geloofwaardigheid. Participanten
beoordelen het feit over de crisis in het preventable cluster positief en het gerucht negatief terwijl feit
en gerucht beide positief beoordeeld zijn in het accidental cluster.
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Schäper, Maria

Titel:

The Appeal of the Forbidden Fruit
Personality Traits as Determinants for the Forbidden Fruit Effect

Abstract:
Inappropriate use of media bears physical and psychological risks, especially for children. One
instrument to protect children from dangerous content are warning labels on DVD covers. In
Germany the FSK provides labels with a minimum age for the viewers, but the effectiveness is
questionable. Research has found the forbidden fruit effect. This describes the phenomenon that
warning labels make DVDs more attractive for children. This study tested if a child’s personality traits
could be used to predict the occurrence of this effect.
The sample consists of 137 adolescents between 12 and 15. The respondents had to fill in a
questionnaire that measured the preference for forbidden movies and in a second part the big five
personality traits.
The study found that the big five personality traits cannot be used as sole predictors for the forbidden
fruit effect. Only a fraction of the choice for either FSK12 or FSK16 movies can be accounted for by
personality traits. Some interesting correlations have been found, but the biggest part of the
preference for forbidden or allowed movies depends on other factors that were not examined in this
study.
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Buschmann, Marlot

Titel:

Multidisciplinary teams in addiction care: an advantage or a disadvantage?

Abstract:
In this study, the relation between experience counselors and theoretical counselors is explored. In
addiction care, especially where the 12-step Minnesota model is guiding for the treatment, a
combination of both kind of counselors is used. Little research has been done about this subject,
thus the nature of this study is exploring, to hopefully contribute to optimizing addiction care.
Experience counselors are counselors who have experienced addiction and recovery themselves,
where theoretical counselors have not. Semi-structured interviews according to the interpretative
phenomenological analysis were conducted with 15 participants, of which the data was coded and
analyzed. A division between experience and theoretical counselors was detected, but this
difference was not only experienced as negative. All counselors experience the deployment of a
multidisciplinary team as a contribution, where the differences between the counselors work as
complementary. These findings suggest that using multi disciplines in addiction care is beneficial,
thus future research should focus on studying how this cooperation is practiced in the right way.
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Carol, Marion

Titel:

Wij kunnen niets meer voor u doen. Of toch wel?

Abstract:
Wij kunnen niets meer voor u doen. Een zin die uitgesproken in de gezondheidszorg, niet veel goeds
betekent. Maar kan er ook echt niks meer gedaan worden? Sinds enkele jaren is er steeds meer
aandacht voor palliatieve zorg. Zorg die geboden kan worden aan iemand niet die meer kan worden
genezen, maar die nog wel redelijk tot goed kan functioneren. Palliatief betekent verzachtend en de
zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Omgaan met iemand die ongeneeslijk
ziek is kan voor de naaste omgeving erg zwaar zijn. Mensen die terminaal zijn willen meestal thuis
verzorgd worden en thuis sterven. Hierdoor is er in de thuissituatie vaak extra zorg nodig en kan het
nodig zijn dat in het laatste stadium gewaakt wordt. Er zijn vrijwilligers die palliatieve zorg verlenen
en hierdoor de taak van de mantelzorgers kunnen verlichten. Nu blijkt dat er weinig gebruik wordt
gemaakt van palliatieve zorgverlening. In opdracht van VPTZ Leendert Vriel en Netwerk Palliatieve
Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente is daarom een onderzoek uitgevoerd naar de
communicatie van zorgprofessionals omtrent palliatieve zorg en het levenseinde.
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Grunwald, Lisa

Titel:

Let’s talk about sex
A study about the influence of individual, intellectual, social and situational factors on
sexual risk behavior of young adolescents

Abstract:
Purpose: This study examines, which factors are influencing adolescents’ sexual risk behavior. Aim
of the study was to find out whether individual, intellectual, social and situational factors had an
influence on sexual risk behavior of young adolescents.
Method: In total, 183 respondents filled out an online questionnaire on sexual risk behavior and its
possibly influencing factors. Correlation and regression analyses were carried out to clarify the
relations between the variables. Further analyses were completed to compare men and women
regarding all variables.
Results: Results showed that situational factors had a positive influence on sexual risk behavior and
moreover explained the highest share of the variance. Individual factors also positively influenced
sexual behavior. Intellectual and social factors had no influence on sexual risk behavior of young
adolescents, which was against expectations. In general, men scored higher on individual and
situational variables, whereas women scored higher on social and intellectual variables.
Conclusion: Further research should focus on the factors having no influence on sexual risk
behavior, since other research did found effects. Interaction effects should be studied, in case there
are more relations to be found. Practical implications should concentrate on the factors having the
most influence, namely situational factors.
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Nijhuis, Marc

Titel:

Kwalitatief onderzoek naar de interne communicatie van Leendert Vriel Twente

Abstract:
Middels dit onderzoek is er een vervolg gekomen op de samenwerking tussen de organisatie
Leendert Vriel Twente en de Universiteit Twente. Daar waar vorig jaar onderzoek is gedaan naar het
imago van Palliatieve zorg, is er deze keer onderzoek gedaan naar de interne communicatie van
Leendert Vriel Twente. Hierbij stond de communicatie tussen de koepel en de vijf lokale stichtingen
centraal. Om dit te onderzoeken is er gekeken naar de perspectieven van personen van Leendert
Vriel met betrekking tot hun eigen werkzaamheden en die van anderen.
Na een uitgebreide voorbereiding zijn er tijdens fase 1 van het onderzoek 14 mensen geïnterviewd.
Deze mensen hadden verschillende werkzaamheden (vrijwilligers, coördinatoren en koepel) en
waren afkomstig van alle vijf de lokale stichtingen en de koepel. Hierbij werden de perspectieven van
de eigen werkzaamheden en die van anderen bevraagd en is er gekeken naar de verschillen dan
wel overeenkomsten.
Deze resultaten vormden de input voor fase 2. In fase 2 werden de resultaten uit fase 1 terug
gekoppeld door middel van een focus groep, waarin de deelnemers met elkaar konden discussiëren
over de gevonden resultaten. Tot slot werd in deze focusgroep een gezamenlijke blik op de
toekomst geworpen.
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Jol, Tineke

Titel:

The unpredictable nature of nature as a catalyst for creativity.
Effects of spaciousness and unpredictability in nature on creativity.

Abstract:
Creativity has always been an important feature to have as an employee. It can help in the designprocess, or with problem solving. Furthermore, it is proven that nature can influence people in a
positive way, in terms of mental well-being. But recently, the connection between nature and
creativity has become of interest as well. This research focuses on different aspects of nature, such
as unpredictability and spaciousness, which could cause these positive effects. Therefore, an
experiment has been conducted to test the creativity of highschool students, after an intervention, in
which unpredictability and spaciousness were manipulated. The experiment itself consists of a
drawing, the creativity test, and a questionnaire to test their perceived creativity and well-being. The
results show that both unpredictability and spaciousness cause creativity, and the interaction of
those two enhances the effects. Remarkably, no effects on perceived creativity or well-being were
found. The outcomes of this research can, for example, be used as guidelines for decorating offices
and workplaces to enhance the creative potential of employees.
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Wolbers, Peter

Titel:

'Politieke kennis en mediaconsumptie onder hoogopgeleide jongeren'.

Abstract:
Dit onderzoek kijkt naar de politieke feitenkennis en mediaconsumptie van hoogopgeleide jongeren
in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar. Op basis van hun manier van het consumeren van media,
wordt gekeken naar hun politieke feitenkennis en wordt onderzocht of er een verband is tussen de
twee en zo ja, welk mediagebruik bevorderend of juist niet bevorderend werkt op de politieke kennis.
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Ziel, Carmen

Titel:

‘Good things come in small packages’
The effect of background and text on skin care product packaging

Abstract:
In de afgelopen jaren is er al veel onderzoek geweest naar productverpakkingen (product
packaging), echter nog niet veel toegepast op huidverzorgingsproducten. In deze branche zijn de
achtergrond en de tekst op de verpakkingen waar de consument ten eerste mee in aanraking komt.
Daarom gaat dit onderzoek in op het effect van deze factoren op de manier waarop een verpakking
van een huidverzorgingsproduct door de consument ervaren wordt. Er zijn twee tekstvarianten (veel
tekst, weinig tekst) en drie achtergrondvarianten (alleen kleur, water/abstract, gezicht/concreet).
Resultaten laten zien dat er binnen de constructen - de perceptie van kwaliteit, werking,
informatieverwerking en achtergrondwaardering - significante interactie is tussen tekst en
achtergrond. Uit dit onderzoek komt dat veel tekst en een concrete achtergrondafbeelding het
hoogst gewaardeerd worden, terwijl deze achtergrond en weinig tekst het minst goed gewaardeerd
worden.
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Meulenbeld, Bathilde

Titel:

Ik wil altijd Bolletje!

Abstract:
Loyale klanten zijn de basis voor een sterk merk. Zij zorgen voor een stabiel marktaandeel en
bovendien is het vele malen goedkoper een loyale klant te behouden dan een nieuwe klant te
werven. In dit onderzoek is er nagegaan hoe merkloyaliteit aan Bolletje optimaal gestimuleerd kan
worden door middel van een loyaliteitsprogramma.
De basis voor dit onderzoek is gelegd door middel van literatuuronderzoek en een voorstudie in de
vorm van twee focusgroepen, waarvan de resultaten golden als basis voor een vragenlijst. Met
behulp van deze vragenlijst is gemeten in hoeverre merkpersoonlijkheid, merktevredenheid,
merkbeleving, prijs, kwaliteit en gezondheid invloed hebben op de mate van merkloyaliteit aan
Bolletje. Dit resulteerde in een Bolletje gespecificeerd merkloyaliteitsmodel. Op basis van dit
merkloyaliteitsmodel zijn er samen met de voorkeuren en de barrières van de doelgroep
aanbevelingen gedaan betreffende loyaliteitsprogramma’s.
Opvallend is dat merkbeleving de grootst voorspeller is van de merkloyaliteit aan Bolletje, groter
zelfs dan de kwaliteit van het product. Nu gebeurt de aanschaf van een Bolletje product vooral door
gewoonte en vertrouwen. Door een loyaliteitsprogramma te realiseren gericht op jongeren en daarbij
de focus te leggen op de gezondheid en de ambachtelijkheid van een Bolletje product door het
introduceren van een vernieuwende wedstrijd zal de merkbeleving worden versterkt en roept men
straks: Ik wil altijd Bolletje!
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Smit, Stephanie

Titel:

Alcohol onder invloed van een waarschuwingsetiket.

Abstract:
Overmatig alcoholgebruik kan ernstige gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. Om die reden zijn
er dan ook waarschuwingsetiketten en/of waarschuwingspictogrammen ontworpen en geplaatst op
alcoholische drankverpakkingen om de consument hierop te attenderen en om de consument zich
bewust te laten worden van de risico’s van alcoholgebruik. Ook in Nederland wordt er sinds kort
gebruik gemaakt van waarschuwingsetiketten op alcoholische drankverpakkingen, terwijl in het
buitenland
al
langer
gebruik
gemaakt
werd
van
waarschuwingsetiketten
en/of
waarschuwingspictogrammen. Eerder onderzoek richtte zich voornamelijk op de vormgeving en
inhoud van waarschuwingsetiketten en op de effecten ervan, maar dan in het buitenland. Daarnaast
zijn er meerdere signaalwoorden die toepasbaar zijn voor waarschuwingen, maar is niet eerder
onderzocht of hiertussen een verschil bestaat voor wat betreft de invloed op de aankoopintentie van
alcoholische drank of op de bewustwording van de risico’s van alcoholgebruik. Gezien het feit dat
waarschuwingspictogrammen nog maar kort worden gebruikt op alcoholische drankverpakkingen in
Nederland en er nog geen onderzoek had plaatsgevonden naar de invloed van
waarschuwingsetiketten op aankoopintentie, is er in dit onderzoek onderzocht wat de invloed is van
verschillende types signaalwoorden op waarschuwingsetiketten op de aankoopintentie van
alcoholische drank en op de bewustwording met betrekking tot de risico's van alcoholgebruik in
Nederland.
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Titel:

Online grooming: Wat moet de politie doen?

Abstract:
Online grooming is een fenomeen dat met de toenemende mate van ICT-gebruik een steeds groter
maatschappelijk probleem wordt. Echter is er een gebrek aan onderzoek betreffende de rol van de
politie bij online grooming. Het doel van dit onderzoek is die rol beschrijven. Om dit te onderzoeken
zijn twee kwalitatieve studies uitgevoerd: de eerste studie gericht op interviews met politieagenten
en de tweede studie gericht op een inhoudsanalyse van nieuwsberichten. In de eerste studie zijn zes
politieagenten geïnterviewd over kennis, preventie, bestrijding en aanvullende bestrijding van online
grooming. In de tweede studie is geanalyseerd wat nieuwsberichten het publiek vertellen over online
grooming en de rol van de politie hierin. Hierbij is gevonden dat de politie meer zou willen en kunnen
doen aan online grooming, maar hierbij beperkt wordt door tijdsgebrek en hoger management. Ook
blijkt er veel onduidelijkheid te zijn over wie de verantwoordelijkheid draagt voor preventie van online
grooming. De media bevestigt dit en schetst daarnaast een negatief beeld over de acties van de
politie bij zaken van online grooming.
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Titel:

Onderzoek naar de adoptie en communicatie van UTOMO:
Een Product Informatie Management Systeem

Abstract:
Blink Interactive is een creatief strategisch bureau in Enschede dat op dit moment bezig is met het
op de markt zetten van een Product Informatie Management systeem. Deze software is voor zowel
Blink Interactive als voor potentiele klanten nog vrij nieuw. Met dit onderzoek wordt onderzocht op
welke manier men kan inspelen op managers om Product Informatie Management systemen zo
goed mogelijk te laten adopteren door organisaties. Er wordt een antwoord gegeven op de volgende
onderzoeksvraag:
Op welke wijze kan door middel van communicatie zo goed mogelijk worden ingespeeld op de
factoren die van invloed zijn op de adoptie van Product Informatie Management Systemen door
organisaties?
om een antwoord te kunnen geven op deze vraag zijn 20 CEO’s en product/marketing managers
geïnterviewd. De volgende factoren worden getoetst: invloed van het topmanagement, de
subjectieve norm, de perceived usefulness, PIM anxiety, perceived ease of use, PIM self efficacy, de
media richness, de intrapersoonlijke communicatie en tot slot het gebruik van social media.
Geconcludeerd kan worden dat alle factoren van invloed zijn en dat er een wisselwerking plaatsvindt
tussen topmanagement en middenmanagement voor de adoptie van PIM systemen. Voornamelijk
de geringe betrokkenheid onder gebruikers kan weerstand oproepen tegen PIM systemen. Daarom
is het belangrijk dat Blink Interactive hierop inspeelt door verschillende trainingen aan te bieden aan
verschillende gebruikersgroepen zodat de betrokkenheid wordt gestimuleerd.

