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STELLINGEN 

 

behorende bij het proefschrift 

Impact of Social Media on Consumers and Firms 

van Lisette de Vries 

 
1. Het consumeren van, bijdragen aan, en creëren van inhoud op sociale media worden 

veroorzaakt door verschillende unieke motieven (Hoofdstuk 3). 
 

2. Bedrijven kunnen met de elementen die ze plaatsen in Facebook-merkberichten het 
aantal ‘vind-ik-leuks’ en reacties beïnvloeden (Hoofdstuk 4). 

 
3. Publiekelijk beschikbare sociale media data, zoals de data van Facebook, kan goed 

worden gebruikt om praktijk- en academisch-relevante onderzoeksvragen te 
beantwoorden (Hoofdstukken 4 en 5).  

 
4. De Facebookpagina van een merk is het meest effectieve middel om de 

merkbekendheid te verhogen (Hoofdstuk 5). 
 

5. De invloed van traditionele reclame wordt veelal onderschat, maar reclame heeft nog 
wel degelijk zijn impact op percepties van consumenten en bedrijfsresultaat. Echter, 
reclame moet mogelijk op een andere manier worden ingezet dan voorheen 
(Hoofdstuk 5). 

 
6. Om de effectiviteit van sociale media marketing op verschillende relevante maatstaven 

te bepalen is het belangrijk om rekening te houden met de effecten van elektronische 
mond-tot-mond communicatie en reclame (Hoofdstuk 5).  

 
7. Albert Einstein heeft ooit gezegd: “Logic will get you from A to B. Imagination will 

take you everywhere”. Ik denk dat zeker voor het doen van onderzoek (in marketing) 
het goed is om logica en verbeelding te combineren.  

 
8. Nu ik in het heuvelachtige Münsterland woon, kan ik de volgende uitspraak te meer 

bevestigen: “Volken die aan zee en in de vlakte wonen, missen gewoonlijk de 
romantische verbeelding en de lust in het vertellen, die zo kenmerkend zijn voor 
bergvolken. Waar het land vlak en alles als met één oogopslag te overzien is, rest de 
verbeelding weinig kans: de geest blijft gemakkelijk dicht bij de grond. Zo kan men, 
mede dank zij de nood van alledag, de sterke werkelijkheidszin van de (noord-) 
Nederlander, zich uitend o.a. in nuchterheid, verklaren.” 
(http://sjpielsewolf.wordpress.com) 
 

9. Warren Buffets uitspraak “No matter how great the talent or efforts, some things just 
take time. You can’t produce a baby in one month by getting nine women pregnant” is 
zeker van toepassing op het schrijven van een proefschrift.  

 
 


