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Voorwoord 
 
Voor u ligt de scriptie 'De effecten van hologramtechnologie binnen de retail'. Dit onderzoek is 
uitgevoerd als afstudeeropdracht voor de opleiding Commerciële Economie aan de 
Hogeschool van Amsterdam en in opdracht van het Store Innovation Lab, een afdeling van het 
Centre for Market Insights. Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode van september 2018 tot 
en met maart 2019. Het schrijven van deze onderzoek scriptie dient voor mij als voorbereiding 
op een vervolgstudie aan de universiteit. 
 
Samen met mijn bedrijfsbegeleider Tibert Verhagen, is het onderwerp voor deze scriptie tot 
stand gekomen. Het uitvoeren van het onderzoek was complex en lastig, maar dankzij de 
uitstekende hulp en kritische feedback van mijn begeleiders Tibert Verhagen (CMI) en  
Daniëlle de Boer (HvA) heb ik deze opdracht weten te voltooien. Daarom wil ik bij deze graag 
beide begeleiders ontzettend bedanken voor de fijne begeleiding en goede ondersteuning 
tijdens dit traject, zonder hun hulp had ik dit onderzoek nooit kunnen voltooien. Daarnaast wil 
ik ook graag alle respondenten bedanken die mee hebben gedaan aan dit onderzoek. 
 
Deze onderzoek scriptie bevat geen implementatieplan omdat dit onderzoek niet is uitgevoerd 
voor een specifiek bedrijf maar voor de gehele retail branche. 
 
Ik wens u veel leesplezier toe. 
 
Jeroen Kastermans 
Amsterdam, 31/03/2019 
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Managementsamenvatting 
 
Retailers hebben moeite relevant te blijven voor de consument omdat de concurrentie van 
online winkels groeit. Panden staan leeg, duizenden winkels moeten sluiten en retailers gaan 
failliet (Corkey, 2018). Uit cijfers van het CLO (2017) blijkt dat de winkelleegstand in 2017 ruim 
9% was. Dit in tegenstelling tot voor het crisisjaar 2008, toen de leegstand jarenlang minder 
dan 6% bedroeg. Door de opkomst van internet is de rol die technologie speelt in de retail de 
afgelopen jaren veranderd (Drapers, 2012). Innovatieve technologieën zorgen ervoor dat 
fysieke winkels de consument een nieuwe ervaring kunnen bieden waarmee de winkels 
relevant kunnen blijven (Verhagen, 2016). 
 
Hologramtechnologie is een AR-gebaseerde technologie (Bimber & Raskar, 2005) en kan 
mogelijk bijdragen aan het bieden van ervaringen die online kanalen niet kunnen bieden. Er is 
echter tot op heden nog geen concreet onderzoek gedaan naar de effecten van deze 
technologie op het consumentengedrag. Flavián, Ibáñez-Sánchez en Orús (2018) stellen dat 
er aanvullend onderzoek nodig is naar de werking van cognitieve, emotionele, gedrags-, 
zintuiglijke en sociale reacties van gebruikers richting AR en welke variabelen hierbij van 
invloed zijn. 

Het Store Innovation Lab wil erachter komen in welke mate hologramtechnologie de 
aankoopintentie van de consument kan beïnvloeden en welke eigenschappen van een 
hologram hiervoor verantwoordelijk zijn. Met deze informatie kan er een advies worden 
gegeven aan de retail branche over het inzetten van hologramtechnologie binnen de fysieke 
winkels. 
 
Dit onderzoek is dus gewijd aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag: "In welke mate 
heeft hologramtechnologie effect op de purchase intention van de consument binnen de retail 
branche?". Hiervoor is deskresearch uitgevoerd in de vorm van literatuuronderzoek en 
fieldresearch in de vorm van enquêtes gecombineerd met de vignettenmethode. Om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden is er vanuit de literatuur een conceptueel model ontwikkeld 
bestaand uit elf variabelen. Dit model is gebaseerd op de Theory of Planned Behaviour 
aangevuld met cognitieve constructen (perveived diagnosticity en self-efficacy), affectieve 
constructen (affectivity en enjoyment) en constructen specifiek voor hologramtechnologie 
(perceived tangibility, vividness, interactivity, sense of presence en perceived realism).  
 
Met behulp van wetenschappelijke onderzoeken is er voor elke variabele een multi-item schaal 
gemaakt. Deze multi-item schalen vormen samen de enquête (bijlage 3). Deze enquête is, in 
combinatie met een werkend hologram en de vignettenmethode, afgenomen bij 125 
respondenten. Uit de resultaten is gebleken dat alle variabelen uit het conceptueel model, 
behalve interactivity en perceived realism, een (indirecte) positieve relatie hebben met de 
attitude towards purchase en de purchase intention via de mediërende variabelen perceived 
diagnosticity en affectivity. De onderzochte affectieve en cognitieve constructen hebben een 
gelijkwaardig effect op de attitude towards purchase. Attitude towards purchase heeft op zijn 
beurt een significant effect op de purchase intention van de consument 
 
Hiermee kan geconcludeerd worden dat hologramtechnologie een significant effect heeft op 
de purchase intention. Dit is in overeenstemming met de gevonden literatuur over de effecten 
van AR-gebaseerde technologieën in de retail. Dit onderzoek biedt daarom een goed 
perspectief voor retailers om hologramtechnologie succesvol te implementeren in hun 
verkoopstrategie.  
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1. Inleiding 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd voor het Store Innovation Lab. Het Store Innovation Lab is een 
onderdeel van het Centre for Market Insights (CMI) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) 
en helpt retailers innoveren op het gebied van in-store technologieën. Dit wordt bewerkstelligd 
door het onderzoeken en testen van nieuwe technologieën/winkelconcepten en hiermee te 
experimenteren. Het doel van het Store Innovation Lab is om met deze onderzoeken de 
klantervaring positief te beïnvloeden en de afzet van de retailer te vergroten. 
 
 
1.1 Probleemanalyse 
 
De retail branche is competitiever dan ooit (Blazquez, 2014). Internet heeft de branche de 
afgelopen jaren zwaar getransformeerd door een verschuiving te veroorzaken van offline naar 
online verkoop. Ook wordt de retail steeds vaker gedomineerd door multichannel-retailers 
(Doherty & Ellis-Chadwick, 2010).  

Veel retailers hebben het zwaar door deze verschuiving van offline naar online 
verkoop. Panden staan leeg, duizenden winkels moeten sluiten en retailers gaan failliet 
(Corkey, 2018). Uit cijfers van het CLO (2017) blijkt dat de winkelleegstand in 2017 ruim 9% 
was. Dit in tegenstelling tot voor het crisisjaar 2008, toen de leegstand jarenlang minder dan 
6% was. De retailers hebben het gevoel dat ze met hun beperkte 
vloeroppervlak, voorraadruimte en openingstijden niet op kunnen tegen de online winkels 
(Deguelle, 2013). Daarom zijn veel fysieke winkels, in hun zoektocht naar meer winst, de 
afgelopen tijd overgestapt naar online kanalen (Blazquez, 2014). Als gevolg daarvan is de  
e-commerce de afgelopen jaren nog meer gegroeid, in een tempo dat de traditionele 
retailkanalen overtreft (de Weerd, 2019). 
 
Door de opkomst van internet is de rol die technologie speelt in de retail de afgelopen jaren 
ook veranderd (Drapers, 2012). Innovatieve technologieën zorgen ervoor dat fysieke winkels 
de consument een nieuwe ervaring kunnen bieden waarmee de winkels relevant kunnen 
blijven (Verhagen, 2016). Verschillende technologieën zoals bijvoorbeeld virtual reality (VR) 
en augmented reality (AR) worden gebruikt om de winkelervaring te verbeteren (Drapers, 
2012). Om van tevoren in te kunnen schatten of een technologie aanslaat bij de consument is 
tijd, geld en kennis nodig. Dit is iets waar niet elke retailer voldoende over beschikt. Het is dus 
van belang om nader onderzoek te doen naar de effecten van specifieke technologieën in 
winkels om hier meer kennis over te kunnen vergaren en op die manier onnodige risico's voor 
retailers te vermijden. 
 
Hologramtechnologie is een AR-gebaseerde technologie (Bimber & Raskar, 2005) en kan 
mogelijk bijdragen aan het bieden van ervaringen die online kanalen niet kunnen bieden. Deze 
technologie zal in de nabije toekomst waarschijnlijk grote invloed hebben op het dagelijks leven 
(Hooijdonk, 2016). Er is echter tot op heden nog geen concreet onderzoek gedaan naar de 
effecten van deze technologie op het consumentengedrag. Wel is in recente 
wetenschappelijke onderzoeken aangetoond dat AR-gebaseerde technologieën vaak een 
positieve werking hebben op de purchase intention van de consument (Yim, Chu & Sauer, 
2017; Poushneh & Vasquez-Parraga, 2017; Flavián, Ibáñez-Sánchez & Orús, 2018). Flavián, 
Ibáñez-Sánchez en Orús (2018) stellen dat er verder onderzoek nodig is naar de werking van 
cognitieve, emotionele, gedrags-, zintuiglijke en sociale reacties van gebruikers richting AR en 
welke variabelen hierbij van invloed zijn. 
 
Het Store Innovation Lab wil erachter komen in welke mate hologramtechnologie de purchase 
intention van de consument kan beïnvloeden en welke eigenschappen van een hologram 
hiervoor verantwoordelijk zijn. Met deze informatie kan er een advies worden gegeven aan de 
retail branche over het inzetten van hologramtechnologie binnen de fysieke winkels.  
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De probleemstelling luidt: "Retailers hebben moeite relevant te blijven voor de consument 
omdat de concurrentie van online winkels groeit. Holografie kan hiervoor een oplossing bieden 
als tool om de aankoopintentie in fysieke winkels te vergroten, maar de effecten van holografie 
zijn nog te onbekend". 
  
 
1.2 Hoofd- en Deelvragen 
 
De hoofdvraag is als volgt geformuleerd om een zo helder mogelijk beeld te schetsen van het 
doel van dit onderzoek: 
 
"In welke mate heeft hologramtechnologie effect op de purchase intention van de 
consument binnen de retail branche?" 
 
Om een correct en zo volledig mogelijk antwoord te kunnen geven op de adviesvraag, zijn een 
aantal deelvragen geformuleerd. Deze deelvragen luiden als volgt: 
 

Deskresearch 
 
D1: Wat is er bekend in de hedendaagse literatuur over het gebruik van technologie 
binnen de retail? 

 
D2: Wat is er bekend in de hedendaagse literatuur wat betreft de effecten van AR-
gebaseerde technologieën op de purchase intention van de consument? 
 
D3: Welke theorieën, modellen en variabelen kunnen gebruikt worden om het effect van 
hologramtechnologie op de purchase intention te meten?  
 - Wat is er bekend in de hedendaagse literatuur wat betreft technologie  
   acceptatiemodellen en theorieën? 

Fieldresearch 
 
D4: Welke variabelen zijn verantwoordelijk voor de mogelijke effecten van 
hologramtechnologie op de consument? 
 - In welke mate dragen cognitieve variabelen bij aan het voorspellen van de 
 purchase intention? 
 - In welke mate dragen affectieve variabelen bij aan het voorspellen van de 
 purchase intention? 
 - Welke kenmerken van hologramtechnologie dragen bij aan het voorspellen van 
 de purchase intention? 
 
D5: Hoe kan hologramtechnologie door retailers ingezet worden om de purchase intention 
van consumenten te vergroten?  

 
 
1.3 Doel van het onderzoek 
 
Het doel van dit onderzoek is om retailers kennis en inzicht te geven in de effecten van 
hologramtechnologie, zodat deze technologie ingezet kan worden om de fysieke winkels 
relevant te houden. Als er meer bekend is over de effecten van hologramtechnologie op de 
purchase intention kan met behulp van deze kennis een strategie geformuleerd worden 
waarmee retailers hologramtechnologie zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. Ook zal uit dit 
onderzoek naar voren komen welke eigenschappen van een hologram verantwoordelijk zijn 
voor deze effecten.  
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2. Theoretisch kader 
 
De onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van een conceptueel model. In dit 
hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de deelvragen 1 t/m 3 en wordt alle literatuur behandeld 
die gebruikt is voor het creëren van het conceptueel model. Onder andere worden de gebruikte 
theorieën en relevante variabelen nader toegelicht. 
 
 
2.1 Technologie in de retail 
 
Sinds begin deze eeuw is de winkelervaring tijdens het shoppen in fysieke winkels steeds 
belangrijker geworden (Kim, 2001). Consumenten die deze ervaring tijdens het shoppen als 
positief ervaren kopen significant meer dan consumenten met een negatieve ervaring (Kim & 
Kim, 2008). In voorgaand onderzoek (Blazquez, 2014) wordt de noodzaak dan ook benadrukt 
om het gebruik van technologie te promoten als een manier om de winkelervaring binnen de 
fysieke winkels te herdefiniëren om zo een geïntegreerde en boeiende ervaring tussen (offline 
en online) verkoopkanalen te creëren.  

Volgens Yoo, Lee en Park (2010) maken veel retailers al gebruik van interactieve 
technologieën om de consumenten ervaring te verbeteren. Zo schrijven Moes, Verhagen, Vliet 
en Weltevreden (2018) dat technologieën in de retail naast voorraadbeheer en financiële 
processen ook steeds prominenter aanwezig zijn bij zaken als het creëren van klantbeleving, 
klantloyaliteit en personalisatie. Volgens Pantano en Naccarato (2010) worden technologieën 
binnen de retail vooral ingezet voor meer persoonlijke informatie, het virtueel 'proeven' van de 
producten, focussen op details, producten vergelijken en informatie verzamelen om de juiste 
keuze te maken. 

Blazquez (2014) schrijft dat winkeliers bewust bezig moeten zijn met de integratie van 
verkoopkanalen en moeten profiteren van alle contactpunten met de consument. Interactieve 
technologieën kunnen hierbij een rol spelen. Het is volgens Blazquez (2014) echter belangrijk 
op te merken dat retailers zich moeten richten op de technologie die relevant is voor hun 
doelgroep. Zo stellen Siddiqui, O’Malley, McColl en Birtwistle (2003) dat consumenten die 
bijvoorbeeld op zoek zijn naar een interactieve ervaring, de voorkeur geven aan  
3D-technologieën zoals beeldvergroting en augmented reality (AR). Ook stelt Blazquez (2014) 
dat consumenten hun eigen mobiele apparaat als de belangrijkste vorm van in-store 
technologie beschouwen. De groei in het smartphone gebruik draagt dan ook flink bij aan de 
veranderingen in het consumentengedrag binnen de retail (Forrester Research, 2011). 
 
 
2.2 AR-gebaseerde technologieën 
 
AR wordt in de literatuur gedefinieerd als de integratie van de virtuele wereld en de echte 
wereld, waarbij virtuele aspecten in de echte wereld worden weergegeven (Lamantia, 2009). 
Zo onderzochten Poushneh en Vasquez-Parraga (2017) de effecten van AR op de 
winkelervaring van de consument binnen de retail. De resultaten van dit onderzoek tonen aan 
dat AR de winkelervaring beduidend beïnvloedt door het verbeteren van de perceptie van 
verschillende kenmerken van de productkwaliteit. Ook stellen de onderzoekers dat dit 
veroorzaakt wordt doordat AR de gebruiker uitgebreidere productinformatie verschaft door 
informatie uit de online en offline omgeving te combineren en dit weer te geven in een  
3D-afbeelding bestaand uit verschillende stijlen en kleuren. De gebruikservaring beïnvloedt 
vervolgens de bereidheid tot aankoop. 

  
Yim, Chu en Sauer (2017) hebben twee onderzoeken uitgevoerd naar AR-gebaseerde 
technologieën. Het eerste onderzoek toont dat AR voordelen biedt aan effectieve 
communicatie door middel van het genereren van enjoyment, bruikbaarheid, vernieuwing en 
diepgang. Dit resulteert volgens hen in een positieve attitude richting de purchase intention. 
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Het tweede onderzoek toont dat interactivity en vividness twee belangrijke variabelen zijn voor 
het evalueren van producten via AR.  
 
Flavián, Ibáñez-Sánchez en Orús (2018) concluderen in hun onderzoek dat AR-gebaseerde 
technologieën van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de klantervaring in meerdere fases 
van de customer journey. Zo stellen ze dat AR-gebaseerde technologieën meer 
gepersonaliseerde en/of gedetailleerde informatie kunnen verschaffen aan de consument, dat 
door middel van AR consumenten denken producten beter te kunnen beoordelen én dat AR 
positieve gevoelens zoals enjoyment genereert. Deze kenmerken van AR-gebaseerde 
technologieën kunnen volgens Flavián, Ibáñez-Sánchez en Orús (2018) leiden tot een grotere 
loyaliteit aan het merk en de intentie tot aanschaffen van een product.  
 
Hologramtechnologie is een vorm van AR (Bimber & Raskar, 2005) en wordt gedefinieerd als 
een techniek waarbij lichtgolven worden gebruikt om een driedimensionaal figuur te creëren, 
waarbij vaak één of meerdere lasers gespleten worden (Hayward, z.d.). Echter is tot op heden 
nog weinig bekend in de literatuur over de effecten van hologramtechnologie. Sîrbu, Saseanu 
en Ghita (2015) zijn de enigen die expliciet iets schrijven over hologramtechnologie. Ze 
schrijven in hun onderzoek naar de invloed van technologie op de winkel atmosfeer dat 40% 
van hun respondenten vindt dat hologrammen een goede tot erg goede vervanger zijn voor 
paspoppen, planken of andere vertoningsfaciliteiten. Ook wordt in dit onderzoek geschreven 
dat hologrammen een positief effect hebben op de winkel atmosfeer.  
 
Concluderend; er is nog weinig bekend in de hedendaagse literatuur over de effecten van 
hologramtechnologie. Wel is er bekend dat AR-gebaseerde technologieën een directe 
positieve invloed op de winkelervaring hebben. Dit resulteert in een hogere purchase intention 
van de consument. Op basis van onderzoek naar AR-gebaseerde technologieën wordt in het 
volgende hoofdstuk een conceptueel model ontwikkeld, specifiek voor hologramtechnologie.  
   
 
2.3 Ontwikkeling van het conceptueel model & hypotheses  
 
In dit hoofdstuk zal de totstandkoming van het conceptueel model toegelicht worden. Deze 
toelichting begint met de uitkomstvariabele (purchase intention) en vervolgens wordt er van 
voor naar achteren gewerkt om te kijken hoe deze uitkomstvariabele beïnvloedt wordt. 
Vanwege de complexiteit van het conceptueel model wordt de opbouw opgesplitst in vier 
delen. Aan het eind van elk deel wordt de verwachte relatie tussen de variabelen, ofwel de 
hypotheses, beschreven en in een sub-model weergegeven. Deze sub-modellen en 
hypotheses worden in hoofdstuk 2.3.5 samengevoegd tot het conceptueel model.  
 
Om te onderzoeken wat het effect is van holografie op de purchase intention wordt in dit 
onderzoek gebruik gemaakt van de Theory of Planned Behaviour (TPB). De TPB is een 
theoretisch model dat door meerdere onderzoeken wordt ondersteund en is bedoeld voor het 
voorspellen van gedrag (Armitage & Conner, 2001). De TPB stelt dat de attitude van de 
consument veel invloed heeft op zijn of haar gedragsintentie (Ajzen, 1991) en dat de 
gedragsintentie op zijn beurt de belangrijkste determinant is voor het voorspellen van 
daadwerkelijk gedrag. Daarom is het in dit onderzoek van belang om de effecten van attitude 
towards purchase op intention to purchase naar aanleiding van het hologram te meten. De 
relatie tussen deze twee variabelen vormt dan ook de basis voor H1.  
 
H1: De attitude towards purchase van de gebruiker heeft een positieve relatie met zijn of haar 
intention to purchase aan de hand van een hologram. 
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H3 

H1 

Figuur 1. H1 
 
 
 
 
 
Uit recent onderzoek naar AR-technologie is gebleken dat affectieve en cognitieve constructen 
toegevoegd moeten worden aan de TPB om de attitude te kunnen bepalen (Verhagen, 
Vonkeman, Feldberg & Verhagen, 2014). Omdat dit onderzoek specifiek gericht is op de  
AR-technologie 'hologramtechnologie' worden in dit onderzoek variabelen meegenomen die 
specifiek van toepassing zijn op de karakteristieken van hologramtechnologie. Alle 
bovenstaande toevoegingen aan de TPB worden hieronder verder beschreven. 
 
 
2.3.1 Cognitieve constructen 
Eerder werd beschreven dat AR-gebaseerde technologieën virtuele aspecten in de echte 
wereld plaatsen (Lamantia, 2009). Wanneer producten worden weergeven via AR hebben 
consumenten een virtual product experience (VPE) (Jiang & Benbasat, 2005). In voorgaande 
onderzoeken is al gesuggereerd dat VPE de potentie heeft om attitudes te verbeteren en de 
koopintentie te vergroten (Biocca, Daugherty & Li, 2001; 2002; 2003). Jiang en Benbasat 
(2005) stellen dat het positieve effect van VPE op de atittude komt doordat AR de perceived 
diagnosticity verbetert. Hierbij wordt perceived diagnosticity omschreven als de mate waarin 
een consument in staat denkt te zijn om een product te evalueren door middel van een 
bepaalde technologie. In het conceptueel model wordt daarom getest of perceived 
diagnosticity ook daadwerkelijk effect heeft op de attitude towards purchase, zoals te zien in 
figuur 2. 
 
In een ander onderzoek voegen F. Davis en V. Venkatesh (1996) een variabele toe die juist 
invloed uitoefent op perceived diagnosticity, namelijk self-efficacy. Hierin stellen zij dat de  
self-efficacy van gebruikers een sterke positieve invloed heeft op zijn of haar perceived 
diagnosticity. Self-efficacy wordt hierbij omschreven als het vertrouwen dat een gebruiker heeft 
in zijn eigen vermogen om een technologie te besturen en/of te begrijpen. De relatie tussen 
self-efficacy en perceived diagnosticity vormt de basis voor H3. 
 
H2: De perceived diagnosticity van de gebruiker heeft een positieve relatie met zijn of haar 
attitude towards purchase. 
 
H3: De self-efficacy van de gebruiker heeft een positieve relatie met zijn of haar perceived 
diagnosticity. 
 
Figuur 2. H2 & H3. 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 Affectieve constructen  
Verschillende onderzoeken stellen dat gevoelens en emotie (affectivity) belangrijke 
determinanten zijn voor attitude (Laros & Steenkamp, 2002; Verhagen & van Dolen, 2010; 
Vonkeman, Verhagen & van Dolen, 2017). Affectivity wordt gedefinieerd als de mate waarin 
een product of technologie in staat is een positieve emotionele reactie op te wekken in een 
consument (Vonkeman, Verhagen & van Dolen, 2017), dit verband wordt beschreven in H4. 
 

H2 Attitude 

towards 

purchase 

Perceived 

diagnosticity 
Self-efficacy 

Intention 

to 

purchase 

Attitude 

towards 

purchase 
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Lee, Kim en Choi (2018) beschrijven in hun onderzoek over het adopteren van technologie dat 
'enjoyment' positieve invloed heeft op de purchase intention doordat het één van de 
belangrijkste affectieve variabele is voor het accepteren van nieuwe (visuele) technologieën. 
Ook is enjoyment volgens Laros en Steenkamp (2002) een directe determinant voor positieve 
emoties. Hierbij wordt enjoyment gedefinieerd als een emotie die een sterke positieve ervaring 
vormt. Daarom wordt in dit onderzoek getest of hologramtechnologie enjoyment kan opwekken 
en wat de invloed hiervan is op de affectivity van de consument.  
 
H4: De affectivity van de gebruiker richting het hologram heeft een positieve relatie met zijn of 
haar attitude towards purchase. 
 
H5: De enjoyment die de gebruiker ervaart door het hologram heeft een positieve relatie met 
zijn of haar affectivity richting het hologram. 
 
Figuur 3. H4 & H5. 
 
 
 
 
 
 
2.3.3 Constructen hologramtechnologie 
Naast de cognitieve en affectieve variabelen is het belangrijk om ook variabelen aan het 
conceptueel model toe te voegen die specifiek zijn voor hologramtechnologie.  
 
Yim, Chu en Sauer (2017) identificeren vividness en interactivity als twee belangrijke 
variabelen voor het evalueren van producten via AR. Vividness wordt hierbij gedefinieerd als 
het vermogen van een technologie om een zintuiglijk waarneembare omgeving te produceren, 
interactivity wordt gedefinieerd als de mate waarin gebruikers kunnen deelnemen aan het in 
real-time aanpassen van de vorm of inhoud van een product/omgeving (Verhagen, Vonkeman, 
at al., 2013). Meerdere onderzoekers (e.g., Coyle & Thorson, 2002; Jiang & Benbasat, 2007; 
Verhagen, Vonkeman, at al., 2013) identificeren tangibility als mediërende variabelen voor 
vividness en interactivity.  

De kenmerken van AR-gebaseerde technologieën worden in het onderzoek van 
Verhagen, Vonkeman, Feldberg en Verhagen (2014) ook gemeten aan de hand van de 
perceived tangibility van de gebruiker. Onderzoekers beschrijven tangibility als een 2-
dimensionale maatstaaf, waarbij toegankelijkheid voor de zintuigen en de mate waarin een 
consument een bepaald product als algemeen en/of specifiek ervaart centraal staan 
(McDougall & Snetsinger, 1990). Laroche, Bergeron en Goutaland (2001) voegen hier nog een 
derde dimensie aan toe, namelijk mentale tastbaarheid. Mentale tastbaarheid wordt 
toegevoegd vanuit het feit dat fysieke tastbaarheid niet zorgt voor een duidelijke mentale 
representatie van een object, vooral als de consument geen ervaring heeft met dat object. 
Perceived tangibility wordt voor dit onderzoek dus omschreven als de mate waarin een 
consument het holografische product specifiek vindt, een mentale representatie kan maken 
van het product en het hologram toegankelijk vindt voor de zintuigen. De relaties tussen 
vividness, interactivity en perceived tangibility worden getest in H6 en H7.  
 
Verhagen, Vonkeman, Feldberg en Verhagen (2013) Stellen dat sense of presence als 
determinant toegevoegd moet worden aan tangibility. In het onderzoek van Verhagen, 
Vonkeman, Feldberg en Verhagen (2013) wordt gesteld dat deze determinant vooral van 
toegevoegde waarde is in de context van virtual reality (VR). Sense of presence wordt door 
Verhagen, Vonkeman, Feldberg en Verhagen (2013) omschreven als de mate waarin een 
persoon het gevoel heeft aanwezig te zijn in een virtuele omgeving. Hoewel holografie valt 
onder AR in plaats van VR, wordt in dit onderzoek gesteld dat de determinant sense of 
presence even relevant is als determinant voor tangibility bij AR als bij VR. Daarom wordt de 

H4 

Attitude 

towards 

purchase 

H5 Affectivity Enjoyment 
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H6 

H7 

H8 

H9 

determinant sense of presence voor dit onderzoek geherdefinieerd als de mate waarin een 
persoon het gevoel heeft dat het holografische product echt aanwezig is in zijn of haar 
omgeving. H8 veronderstelt daarom dat sense of presence een positieve relatie heeft met 
perceived tangibility. 
 
H6: Vividness heeft een positieve relatie met de perceived tangibility van de gebruiker. 
 
H7: Interactivity heeft een positieve relatie met de perceived tangibility van de gebruiker. 
 
H8: Sense of presence heeft een positieve relatie met de perceived tangibility van de 
gebruiker. 
 
In eerdere onderzoeken naar de tastbaarheid van op AR gebaseerde technologie, uitgevoerd 
door onder andere Park, Moon en Lee (2009) en Park en Moon (2013), wordt nog een 
meetschaal in verband gebracht met perceived tangibility, namelijk perceived realism. Hier 
wordt perceived realism omschreven als de mate waarin een visualisatie van een product als 
realistisch wordt ervaren. Het effect van deze laatste variabele wordt dan ook gemeten door 
middel van H9. 
 
H9: De perceived realism van de gebruiker heeft een positieve relatie met zijn of haar 
perceived tangibility. 
 
Figuur 4. H6 t/m H9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4 Samenhang 
Laroche, Yang, McDougall en Bergeron (2005) beschrijven in hun onderzoek over tangibility 
dat het ontbreken van een fysiek product een negatieve werking kan hebben op een gebruikers 
perceived diagnosticity doordat het product niet aanwezig is en/of niet mentaal te bevatten is. 
Het zou daarom logisch zijn dat hoe groter de perceived tangibility, hoe groter de perceived 
diagnosticity van de gebruiker. belen danIn dit onderzoek wordt de relatie tussen deze twee varia 

ook getoetst door middel van H10. 
 
De perceived tangibility heeft niet alleen een positieve invloed op de perceived diagnosticity, 
Wakefield en Blodgett (1999) schrijven dat de affectivity van een consument ook positief 
beïnvloed wordt door de perceived tangibility. Onderzoek in omgevingspsychologie toont aan 
dat nauwkeurig ontworpen tastbare producten en/of omgevingen gevoelens zoals opwinding, 
plezier en ontspanning kunnen opwekken (Russell & Pratt, 1980). Hieruit is dus op te maken 
dat de toenemende mate waarin een holografisch product als tastbaar wordt ervaren positieve 
invloed heeft op de affectivity van de gebruiker van het hologram. Dit verband wordt 
beschreven in H11.  
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H2 

H10: De perceived tangibility van de gebruiker heeft een positieve relatie met zijn of haar 
perceived diagnosticity.  
 
H11: De perceived tangibility van de gebruiker heeft een positieve relatie met zijn of haar 
affectivity richting het hologram. 
 
 
Figuur 5. H10 & H11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.5 Conceptueel model  
Op basis van deze literatuur en hypotheses worden alle sub-modellen samengevoegd tot één 
groot model. Het volgende model wordt voorgesteld voor het onderzoeken van de effecten van 
hologramtechnologie op de purchase intention van de consument (zie figuur 6).  
 
Figuur 6. Conceptueel model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluderend, Ajzen (2001) stelt dat het algemeen erkend is dat attitudes relevant zijn voor 
het begrijpen en voorspellen van gedrag. Eerder onderzoek (Verhagen, Vonkeman, Feldberg 
& Verhagen, 2014) wees uit dat affect en cognitie significant bijdragen aan de algehele 
bepaling van attitude. Het conceptueel model (figuur 6) bestaat dus uit de Theory of Planned 
Behaviour aangevuld met cognitieve constructen (perveived diagnosticity), affectieve 
constructen (affectivity) en constructen specifiek voor de kenmerken van hologramtechnologie 
(perceived tangibility). In tabel 1 worden de hypotheses met bijbehorende variabelen 
overzichtelijk weergeven. 
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Tabel 1. Overzicht hypotheses  

Hypothese Onafhankelijke 
variabele 

Afhankelijke 
variabele 

H1: De attitude towards purchase van de gebruiker 
heeft een positieve relatie met zijn of haar intention 
to purchase aan de hand van een hologram. 

Attitude towards 
purchase 

Intention 
towards 
purchase 

H2: De perceived diagnosticity van de gebruiker 
heeft een positieve relatie met zijn of haar attitude 
towards purchase. 

Perceived 
diagnosticity  

Attitude towards 
purchase 

H3: De self-efficacy van de gebruiker heeft een 
positieve relatie met zijn of haar perceived 
diagnosticity. 

Self-efficacy Perceived 
diagnosticity 

H4: De affectivity van de gebruiker richting het 
hologram heeft een positieve relatie met zijn of haar 
attitude towards purchase. 

Affectivity Attitude towards 
purchase 

H5: De enjoyment die de gebruiker ervaart door het 
hologram heeft een positieve relatie met zijn of haar 
affectivity richting het hologram. 

Enjoyment Affectivity 

H6: Vividness heeft een positieve relatie met 
perceived tangibility van de gebruiker. 

Vividness Perceived 
tangibility 

H7: Interactivity heeft een positieve relatie met de 
perceived tangibility van de gebruiker. 

Interactivity Perceived 
tangibility 

H8: Sense of presence heeft een positieve relatie 
met de perceived tangibility van de gebruiker. 

Sense of 
presence 

Perceived 
tangibility 

H9: De perceived realism van de gebruiker heeft 
een positieve relatie met zijn of haar perceived 
tangibility. 

Perceived 
realism 

Perceived 
tangibility 

H10: De perceived tangibility van de gebruiker heeft 
een positieve relatie met zijn of haar perceived 
diagnosticity.  

Perceived 
tangibility 

Perceived 
diagnosticity 

H11: De perceived tangibility van de gebruiker heeft 
een positieve relatie met zijn of haar affectivity 
richting het hologram. 

Perceived 
tangibility 

Affectivity 
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3. Methoden 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier dit onderzoek is uitgevoerd. Hierbij wordt 
toegelicht welke onderzoeksmethodes zijn gebruikt en wat de voor- en nadelen hiervan zijn. 
Ook wordt er toegelicht hoe de dataverzameling, zowel primair als secondair, is verlopen. Als 
laatste wordt omschreven welke maatregelingen zijn genomen voor het optimaliseren van de 
validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek. 
 
 
3.1 Procedure 
 
Allereerst is er literatuuronderzoek gedaan voor het beantwoorden van de deelvragen 1 t/m 3 
en voor het creëren van het conceptueel model. Na het creëren van het conceptueel model 
(zie figuur 6) is er een enquête gemaakt om de hypotheses te kunnen toetsen. Deze enquête 
bestaat uit 3 delen: De achtergrondkenmerken van de respondent, het koopgedrag van de 
respondent en het testen van de hypotheses.  
 Aan de hand van gevalideerde onderzoeken die gelijkwaardig onderwerpen hebben 
onderzocht zijn multi-item vragen gemaakt voor alle 11 variabelen van het conceptueel model. 
Deze gevalideerde items zijn vervolgens aangepast aan de context van het huidige onderzoek. 
Alle items zijn gemeten aan de hand van de 5-punts Likertschaal. Dit betekent dat 
respondenten vijf antwoordmogelijkheden hadden die bijvoorbeeld varieerden van helemaal 
oneens tot helemaal eens. De originele multi-item vragen zijn, samen met de gemaakte 
aanpassingen en bronvermeldingen, te vinden in bijlage 2. Een controle variabele is 
toegevoegd om een eventueel modererend effect uit te sluiten. Ook deze variabele is getoetst 
aan de hand van een multi-item schaal. Deze 12 constructen bestonden uit een totaal van 40 
items. Voor aanvullende validatie is de enquête gecontroleerd en goedgekeurd door experts 
op het gebied van retail innovatie onderzoek. De volledige enquête is te vinden in bijlage 3. 
Het verzamelen van de gegevens werd gedaan via het softwareprogramma Qualtrics en was 
geheel anoniem. 
 
Voor het leveren van een hologram ten behoeve van de dataverzameling is er een 
samenwerking aangegaan met Quince, een bedrijf gespecialiseerd in technologie voor de 
retail. Quince heeft een hologram ter beschikking gesteld voor dit onderzoek voor een periode 
van 36 dagen. Het desbetreffende hologram is weergegeven in figuur 7. 
 
Figuur 7: Foto van het gebruikte hologram 

 
  
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een holografische weergave van een (Nike) 
sneaker. De keuze voor een sneaker is gemaakt omdat het een product is dat vrijwel iedereen 
zich kan inbeelden en omdat het één van de best ontwikkelde interactieve ontwerpen was dat 
Quince beschikbaar heeft.  
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3.2 Design 
 
Voorafgaand aan de primaire dataverzameling is eerst een pre-test uitgevoerd met  
15 studenten. Hieruit bleek dat er kleine grammaticale- en formuleringsaanpassingen gedaan 
moesten worden in de enquête. 
 Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de vignettenmethode, een methode 
waarbij de respondent een specifieke situatie krijgt voorgeschreven, die hij/zij moet inbeelden. 
Er is voor de vignettenmethode gekozen omdat hologramtechnologie nog niet aanwezig is in 
fysieke winkels binnen Nederland. In het huidige onderzoek kreeg de respondent de situatie 
voorgeschreven dat hij/zij in een schoenenwinkel staat en op zoek is naar nieuwe sneakers. 
 
Bij binnenkomst in de onderzoeksruimte kreeg de respondent de taak om de instructietekst 
(ter grootte van één A4'tje) zorgvuldig te bestuderen. De volledige instructietekst wordt 
weergeven in bijlage 4. In de instructietekst werd het volgende beschreven: 
 

• De situatie die de respondent zich moest inbeelden.  

• Dat het bij dit onderzoek niet gaat om persoonlijke smaak maar om de gebruikservaring 
van het hologram tijdens het doen van een aankoop. 

• Dat interactie met het hologram mogelijk was door middel van het gebruiken van 
zijn/haar mobiel en de aanwezige QR-code.  

 
Vervolgens mocht hij/zij zelfstandig proberen de interactieve mogelijkheden van het hologram 
te verkennen en na ongeveer 4 minuten mocht hij/zij zich verplaatsen naar de computer voor 
het invullen van de enquête.  
 
De interactieve functies van het hologram bestonden uit twee verschillende mogelijkheden. 
Ten eerste: was de respondent in staat om de holografische sneaker 360 graden te draaien in 
elke gewenste richting door middel van het draaien van zijn/haar mobiel. Ten tweede: was de 
respondent in staat om de holografische sneaker op vijf verschillende plekken een kleur naar 
keuze te geven. Deze functies waren beschikbaar via een bedieningspaneel dat toegankelijk 
was door middel van het scannen van een QR-code die naast het hologram hing. Het 
bedieningspaneel is weergegeven in figuur 8. Alle respondenten waren in staat om de 
interactieve mogelijkheden van het hologram zelfstandig te besturen. 
 
Figuur 8. Het bedieningspaneel voor het besturen van het hologram. 
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Figuur 8 geeft drie verschillende schermen weer die de respondent op zijn mobiel krijgt na het 
scannen van de QR-code. De twee schermen die links worden weergeven zijn de eerste twee 
schermen die de respondent op zijn mobiel krijgt en geven een korte toelichting op de 
mogelijkheden. Het scherm dat aan de rechterzijde wordt weergeven is het bedieningspaneel 
voor het kleuren van de sneaker. 
 
De primaire dataverzameling heeft plaats gevonden tussen 18-01-2019 en 15-02-2019 in het 
Wibauthuis van de Hogeschool van Amsterdam, in verschillende lokalen en op verschillende 
etages van het gebouw tussen 11:00 en 16:00. De respondenten werd op de gang of in de 
openbare ruimtes gevraagd of zij deel wilden nemen aan een onderzoek naar 
hologramtechnologie, waarbij ze +/- 12 minuten kwijt zouden zijn. Participatie was geheel 
vrijwillig en er stond geen vergoeding tegenover.  
 
 
3.3 Sample  
 
De onderzoekspopulatie voor dit onderzoek is de gehele Nederlandse consumenten populatie. 
Er hebben 136 respondenten meegedaan aan het onderzoek, hiervan zijn 11 responses 
verwijderd tijdens de data zuivering wegens onvolledige invulling van de vragenlijst. De N 

kwam daarmee op 125 respondenten uit (dus N = 125). Dit onderzoek heeft een convenience 
sample, wat inhoudt dat de respondenten zijn gekozen op basis van beschikbaarheid en 
nabijheid. Vanwege de aard van dit onderzoek, de beschikbare tijd/middelen en de gelegen 
locatie van het CMI waren studenten de meest toegankelijke respondenten. Op gebied van 
leeftijd, opleiding, inkomen en bestedingen is de respondenten groep overwegend homogeen 
(zie tabel 4). 
 
Aan de hand van een steekproefcalculator is de aanbevolen hoeveelheid respondenten 
berekend, die nodig is voor een representatieve afspiegeling van de consumenten populatie. 
Bij een onderzoekspopulatie groter dan 20.000 wordt de onderzoekspopulatie op 20.000 gezet 
in de steekproefcalculator. De resultaten van de steekproefcalculator worden weergeven in 
tabel 2. 
 
Tabel 2. Resultaten steekproefcalculator 

Steekproefcalculator Aanbevolen Werkelijkheid 

Foutmarge in % 5% 9% 

Betrouwbaarheidsniveau in 
% 

95% 95% 

Onderzoekspopulatie  > 20.000 > 20.000 

Gewenst aantal 
respondenten 

N = 385 N = 125 

 
De enquête is ingevuld door 125 respondenten in plaats van de aanbevolen 385. Dit betekent 
dat de foutmarge 4% hoger is dan bij het aanbevolen aantal respondenten. Het gevolg hiervan 
is dat de resultaten van dit onderzoek de onderzoekspopulatie minder nauwkeurig 
weerspiegelt. Hiermee moet rekening gehouden worden tijdens het interpreteren van de 
resultaten. Wél is het betrouwbaarheidsniveau in de steekproefcalculator uitgekomen op de 
aanbevolen 95%, hetgeen betekent dat de onderzoeksuitkomst in 19 van de 20 gevallen 
conform de realiteit is. 
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3.4 Analyse 
 
Voor het analyseren van de verzamelde data werd gebruik gemaakt van SPSS Statistics. De 
resultaten hiervan zijn te lezen in hoofdstuk 4. Allereerst is de ruwe data gezuiverd door 
responses te verwijderen die niet volledig waren ingevuld, die binnen een onwaarschijnlijk 
snelle tijd ingevuld waren of wanneer ze regelmatig naar voren kwamen als uitschieter in de 
boxplot analyse. Vervolgens is er een overzicht gemaakt van de beschrijvende statistieken 
van de kenmerken van de respondenten (zie tabel 4). 

De bivariate correlatieanalyse samen met de confirmatieve factoranalyse (CFA) zijn 
gebruikt om de convergente validiteit en de discriminanten validiteit te testen. De bivariate 
correlatieanalyse berekent de Spearman's rho in een correlatiematrix. De Spearman's rho laat 
de correlatie zien tussen items binnen een theoretisch construct en de correlatie van items 
buiten het eigen theoretisch construct. De CFA analyseert of items op de theoretisch te 
verwachten factoren laden, bij de factoranalyse is de Varimax methode als rotatiemethode 
gebruikt en de Principal Component Analysis (PCA) als extractiemethode. Ook is er een 
betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd, waarbij de betrouwbaarheid van de multi-item schalen 
berekend zijn door middel van een Cronbach’s Alpha. 

Bij de factoranalyse wordt ook de KMO en Bartlett's test uitgevoerd. De KMO geeft de 
variantie tussen variabelen aan die veroorzaakt kunnen worden door onderliggende factoren. 
Hoge waarden (bijna 1,0) geven over het algemeen aan dat een factoranalyse van 
toegevoegde waarde kan zijn en lage waarden (lager dan 0,60) geven aan dat resultaten van 
de factoranalyse waarschijnlijk niet van toegevoegde waarde zullen zijn. De Bartlett's test 
toetst de correlaties tussen de items. De factoranalyse is volgens de Bartlett's test van 
toepassing als de uitslag significant is (p< 0,05).  
 Vervolgens zijn, aan de hand van de resultaten van de factor- en correlatieanalyse, 
een aantal items verwijderd vanwege de negatieve invloed die deze items hadden op de 
validiteit en/of betrouwbaarheid. De overgebleven items zijn samengevoegd met de items 
binnen eigen multi-item schaal tot één construct. Deze 11 constructen zijn vervolgens 
meegenomen in meerdere regressie analyses. De meervoudige regressie analyse is 
uitgevoerd voor het testen van de hypotheses. Deze analyse meet de effecten van de 
variabelen van het conceptueel model. 
 
  
3.5 Validiteit & betrouwbaarheid  
 
Om een hoge validiteit en betrouwbaarheid te realiseren zijn er verschillende maatregelen 
genomen binnen dit onderzoek. In dit hoofdstuk worden deze maatregelen met een kritische 
beschouwing nader toegelicht. 
 
 
3.5.1 Deskresearch 
Om de betrouwbaarheid van het literatuuronderzoek zo hoog mogelijk te houden is er tijdens 
het literatuuronderzoek vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van wetenschappelijke publicaties. 
De gebruikte databases voor dit onderzoek zijn Google Scholar en ScienceDirect. Er is 
gekozen voor deze databases vanwege de grote dekking, het gebruiksgemak en de 
betrouwbaarheid. 

Aan de enquête is een controle variabele toegevoegd om een eventueel modererend 
effect uit te sluiten, deze controle variabele meet de houding richting het hologram zelf in plaats 
van de houding richting een aankoop door middel van het hologram. Deze keuze is gemaakt 
om de validiteit van het onderzoek te vergroten en draagt specifiek bij aan de inhouds- en 
begripsvaliditeit. 
 
 
 
 



 

18 
 

3.5.2 Fieldresearch 
Zoals eerder benoemd in hoofdstuk 3.2 is er voorafgaand aan de primaire dataverzameling 
een pre-test uitgevoerd ter controle van de enquête. Er is gekozen voor het uitvoeren van een 
pre-test vanwege het feit dat er nog weinig bekend is over het onderwerp, het unieke ontwerp 
van het conceptueel model en vanwege de relatieve complexiteit van het onderzoek. Het doel 
van de pre-test was om te kijken hoe de respondenten de vragen interpreteerden, hoeveel tijd 
het invullen zou kosten per respondent en het vinden van eventuele knelpunten. Het uitvoeren 
van deze pre-test draagt bij aan de interne validiteit. 
 Na de totstandkoming van de enquête en het uitvoeren van de pre-test is er 
fieldresearch uitgevoerd voor het verzamelen van de primaire data. De primaire 
dataverzameling is gedaan in de vorm van een kwantitatief surveyonderzoek in combinatie 
met de vignettenmethode. Het voordeel van kwantitatief onderzoek is dat de resultaten goed 
te analyseren zijn omdat de meetinstrumenten voor iedereen gelijk zijn, het nadeel is dat 
bepaalde informatie kan worden gemist door de beperkte keuzemogelijkheden van de 
respondent.  

Bij de vignettenmethode is het mogelijk om externe factoren (bijv. muziek, sociale 
invloeden, ruimteomvang, omgevingskleuren, enz.) uit te sluiten waardoor elke respondent 
dezelfde gecontroleerde omstandigheden heeft tijdens het onderzoek. Dit draagt bij aan de 
interne validiteit en herhaalbaarheid van het onderzoek. Om sociale invloeden geheel te 
voorkomen mocht slechts één persoon per keer aanwezig zijn in de onderzoeksruimte.   
In hoofdstuk 3.3 wordt benoemd dat de respondentengroep relatief homogeen is op het gebied 
van onder andere opleiding en leeftijd, dit wordt een homogeneous sample genoemd. Het 
voordeel hiervan voor dit onderzoek is het voorkomen van mogelijke ruis in de antwoorden dat 
kon optreden bij het gebruiken van oudere respondenten, vanwege het feit dat de self-efficacy 
van ouderen op het gebied van technologie gemiddeld lager ligt (Morris & Venkatesh, 2000). 
Toch heeft een homogeneous sample ook een nadeel, namelijk dat de resultaten alleen 
generaliseerbaar zijn voor de onderzochte populatie. Echter, dit onderzoek heeft een relatief 
kleine respondentengroep (zie hoofdstuk 3.3). Onderzoekers Bornstein, Jager en Putnick 
(2013) stellen, als het gaat om het generaliseren van resultaten voor de gehele populatie, dat 
bij een kleine respondentengroep een homogeneous sample even nadelig is als andere 
samplingmethodes. Daarom wegen de voordelen van een homogeneous sample voor dit 
onderzoek zwaarder dan de nadelen. 
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3.6 Verantwoording deelvragen 
 
In dit hoofdstuk wordt er per deelvraag aangegeven met welke type onderzoek(en) deze zijn 
beantwoord. Om dit op een overzichtelijke manier weer te geven is onderstaande 
deelvragenmatrix ingevoegd.  
 
Tabel 3. Deelvragenmatrix  

Deelvragen Onderzoeks-methode  Criteria  
D1: Wat is er bekend in de hedendaagse 
literatuur over het gebruik van technologie 
binnen de retail? 
 
D2: Wat is er bekend in de hedendaagse 
literatuur wat betreft de effecten van AR-
gebaseerde technologieën op de purchase 
intention van de consument? 
 
D3: Welke theorieën, modellen en variabelen 
kunnen gebruikt worden om het effect van 
hologramtechnologie op de purchase intention 
te meten?  
- Wat is er bekend in de hedendaagse literatuur 
wat betreft technologie acceptatiemodellen en 
theorieën? 

Secundair-onderzoek 
Deskresearch 
 
-Science direct 
- Google scholar 
- HvA bibliotheek  
 
  

D1 t/m D3 worden 
beantwoord door middel 
van het theoretisch kader. 
Hierin worden uitsluitend 
wetenschappelijke 
artikelen gebruikt die 
verkregen zijn via de 
online bibliotheek van de 
HvA. Deze artikelen 
moeten aantoonbaar 
gebaseerd zijn op eerder 
gedaan onderzoek. 

D4: Welke variabelen zijn verantwoordelijk 
voor de mogelijke effecten van 
hologramtechnologie op de consument? 
- In welke mate dragen cognitieve variabelen 
bij aan het voorspellen van de purchase 
intention? 
- In welke mate dragen affectieve variabelen bij 
aan het voorspellen van de purchase intention? 
- Welke kenmerken van hologramtechnologie 
dragen bij aan het voorspellen van  de purchase 
intention? 
 
D5: Hoe kan hologramtechnologie door 
retailers ingezet worden om de purchase 
intention van consumenten te vergroten? 
 

Primair-onderzoek 
Fieldresearch 
- Enquêtes  
 
Betrouwbaarheid 
- Steekproef-calculator van het 
CMI 
- Cronbach’s Alpha 
 
Representativiteit 
- Convenience steekproef 
 
Validiteit  
- Gevalideerde meetschalen 
- Pre-test enquête  
- Confirmatory Factor Analysis 
- Correlatiematrix  
 

D4 & D5 worden 
beantwoord door middel 
van de resultaten en de 
conclusie. Het primaire 
onderzoek is uitgevoerd 
door enquêtes af te 
nemen met de 
vignettenmethode. Het 
hologram is verkregen 
door een samenwerking 
met het bedrijf Quince.  
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4. Externe analyse  
 
Binnen de retail branche vinden continu veranderingen plaats. Zoals in de probleemstelling is 
benoemd, heeft er een verandering plaatsgevonden van offline naar online kanalen en hebben 
fysieke winkels het daarom zwaar (Corkey, 2018). Het is daarom van belang om de branche 
structureel te onderzoeken, zodat strategische aanbevelingen gedaan kunnen worden met 
betrekking tot het inzetten van hologramtechnologie. Om de Nederlandse retail branche in 
kaart te brengen is in dit onderzoek een externe analyse uitgevoerd in de vorm van een 
branche analyse. Deze branche analyse wordt gedaan aan de hand van drie verschillende 
onderdelen: marktanalyse, consumentengedrag en trends & ontwikkelingen.  
 
 
4.1 Marktanalyse  
 
De markt waar dit onderzoek voor is geschreven zijn alle non-food retailers. Hierbij gaat het 
dus om diverse en grote groepen winkels met uiteenlopende producten. Volgens Detailhandel 
info (z.d.) bestaat de non-food retail branche uit de volgende nichemarkten: 
 

• Auto, motor en rijwielen • Doe-het-zelf, tuin en dier 

• Consumentenelektronica • Educatie en vrije tijd 

• Persoonlijke verzorging • Wonen en inrichting 

• Huishoudelijke artikelen • Dienstverlening 

• Kleding, mode en textiel  
 
Veel retailers hebben het zwaar door deze verschuiving van offline naar online verkoop. 
Panden staan leeg, duizenden winkels moeten sluiten en retailers gaan failliet (Corkey, 2018). 
De ING (z.d.) geeft op hun website de meest recente jaarcijfers weer van de non-food retail 
branche (online en offline). Hierin wordt getoond dat de volumegroei aantrok in 2017 ten 
opzichte van voorgaande jaren (zie figuur 9), maar dat er de laatste jaren meer bedrijven 
opgeheven worden dan opgericht (zie figuur 10). Uit cijfers van het CLO (2017) blijkt dat de 
winkelleegstand in 2017 ruim 9% was. Dit in tegenstelling tot voor het crisisjaar 2008, toen de 
leegstand jarenlang minder dan 6% was. Het CBS (2017) bevestigt dit, zij schrijven dat het 
aantal winkelvestigingen de afgelopen tien jaar met 4,4 procent is gedaald. 
 
Figuur 9. Volumeontwikkeling in procenten t.o.v. vorig jaar 

 
Bron: ING (z.d.). 
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Figuur 10. Bedrijfsoprichtingen en opheffingen in aantal bedrijven per jaar 

 
Bron: ING (z.d.). 

 
Volgens de cijfers van het CBS (2017) telde Nederland in 2016 95.630 fysieke 
winkelvestigingen. Volgens Deltalloyd (z.d.) vormen hierbij de categorieën 'huishoudelijke 
artikelen' en 'kleding, mode en textiel' de grootste groep.  
 
 
4.2 Consumentengedrag  
 
Volgens Emerce (2018) zegt één op de drie consumenten minder fysieke winkels te bezoeken. 
Ook wordt geschreven dat er een daling is van 74 procent naar 63 procent van het aantal 
consumenten met een sterke voorkeur voor fysieke winkels. Hierbij wordt gesteld dat dit meer 
geldt voor jongere consumenten dan voor oudere consumenten. Hofstede en van der Graaf 
(2018) zijn het hiermee eens, ook zij stellen dat het voornamelijk jongere consumenten zijn die 
steeds meer online kopen en minder vaak in de fysieke winkels komen. Als reden hiervoor 
wordt gesteld dat oudere consumenten meer behoefte hebben aan persoonlijk advies. Ook 
van den Broecke (2016) schrijft dat er een daling is in consumenten die liever in fysieke winkels 
kopen. Dit komt volgens hem doordat deze consumenten het product eerst vast willen hebben 
voordat ze het kopen en/of omdat deze consumenten het product onmiddellijk in bezit willen 
hebben.  
 
Hofstede en van der Graaf (2018) schrijven dat consumenten zich steeds vaker online 
oriënteren voordat ze overgaan op een aankoop. Volgens hen oriënteren consumenten zich 
gemiddeld bij 55% van alle aankopen binnen de retail eerst online.  

Volgens Mérineau (2018) valt er een duidelijke verandering te constateren in de 
verwachtingen van de consument. Zo zorgt het groeiende gebruik van de mobiele telefoon 
ervoor dat de nieuwe generatie shoppers steeds vaker zoekt naar onmiddellijke bevrediging. 
Deze generatie wilt volgens hem een snellere, makkelijkere en relevantere winkelervaring met 
een hoger niveau van interactie. De klanten van vandaag willen op elk gewenst moment en 
overal kopen wat ze willen, onderzoeken wat ze willen en winkelen wat ze willen.  
 
 
4.3 Trends & ontwikkelingen in de retail 
 
Om aan de verwachtingen van de consument te voldoen moeten retailers volgens Mérineau 
(2018) de klantervaring opnieuw ontwerpen. Een trend om dit te doen is volgens hem het 
inzetten van technologie om barrières tussen de digitale wereld en de fysieke wereld te 
verminderen, dit wordt een omnichannel experience genoemd. Het doel van een omnichannel 
experience is om wrijvingen in de customer journey te verwijderen.  
 
Consumenten willen producten zo snel mogelijk in bezit hebben (Van den Broecke, 2016), dit 
is zoals eerder benoemd één van de redenen om toch voor de fysieke winkel te kiezen. Een 
ontwikkeling die hierdoor in de E-commerce is ontstaan is snellere levering. Volgens Van den 
Broecke (2016) is de tijd die mensen bereid zijn te wachten op verzending significant gedaald.  
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Een andere trend in 2018 volgens Vend (z.d.) is de mogelijkheid om producten te 
personaliseren. Hierbij wordt meer bedoeld dan simpelweg een naam op een product zetten, 
namelijk het in staat stellen van de consument om producten tot in het kleinste detail aan te 
passen. Wanneer klanten tastbare producten kopen willen ze dat die items een verhaal 
vertellen, volledig uniek zijn en in hun levensstijl passen. Consumenten toestaan producten te 
maken en te personaliseren voldoet aan die normen en maakt winkelen zelf ook een stuk 
spannender. Verder schrijft Vend (z.d.) dat one-size-fits-all winkelformules minder zullen 
worden. Winkeliers zullen steeds vaker innovatieve winkelformules opzetten om aan de 
behoeften van verschillende markten tegemoet te komen. Hiervoor zullen sommige winkeliers 
moeten experimenteren met creatievere formules.  
 
Andere trends en ontwikkelingen die Vend (z.d.) beschrijft zijn: 

 

• AR-technologie wordt nog geavanceerder; 

• QR-codes zullen terugkeren; 

• Winkelformules worden diverser. 
 
Als conclusie schrijft Vend (z.d.) dat de retailers die zich aanpassen aan de behoeften van hun 
klanten en meegroeien met de veranderingen van onze tijd het meest succes zullen hebben.  
 
 
4.4 Conclusie branche analyse 
 
De consumenten willen tegenwoordig dat alles sneller, makkelijker, relevanter en 
bevredigender is. Op elk moment van de dag wil de consument in staat zijn te winkelen, kopen 
en te onderzoeken. Om aan deze verwachtingen te voldoen moeten retailers een omnichannel 
experience creëren, met als doel wrijvingen in de customer journey te verwijderen (Mérineau, 
2018). Ook moet de retailer snellere levering bieden en de consument in staat stellen 
producten in detail te personaliseren.  
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5. Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de geanalyseerde enquêtes weergeven en 
toegelicht. In dit hoofdstuk wordt naar specifieke items verwezen door middel van de daarbij 
behorende afkorting. Voor een overzicht van alle items met bijbehorende afkorting zie bijlage 
2. 
 
 
5.1 Respondenten 
 
De respondentengroep bestaat uit een totaal van 125 personen (N = 125). Er deden 52 
mannen (41,6%) en 73 vrouwen (58,4%) mee aan het onderzoek. 4,0% van de respondenten 
was jonger dan 18, 88,8% was tussen de 18 – 24 jaar en 7,2% was tussen de 25 – 35 jaar. 
De respondenten werd onder andere gevraagd naar het niveau van hun huidige opleiding, 
indien de respondent op het moment geen opleiding volgde mocht hij/zij zijn hoogst genoten 
opleiding invullen. Het opleidingsniveau van het overgrote deel van de respondenten (96,0%) 
is HBO.  
 
Er zijn ook een aantal vragen gesteld om inzicht te verkrijgen in de winkelgewoontes, 
inkomsten en uitgaven van de respondenten. Hieruit is naar voren gekomen dat 59,2% van de 
respondenten gemiddeld 1 tot 10 keer per maand een fysieke winkel bezoekt. Het merendeel 
van de respondenten (88,0%) heeft een netto inkomen van minder dan 1.501,- euro per 
maand. Qua uitgaven geeft 77,6% van de respondenten minder uit dan 251,- euro per maand 
in fysieke winkels. Alle kenmerken van de steekproef zijn overzichtelijk weergeven in tabel 4. 
 
Tabel 4. Descriptive statistics 

 
*Dagelijkse boodschappen buiten beschouwing gehouden 
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5.2 Constructvaliditeit  
 
Om te kijken of het onderzoek valide is wordt er gekeken of de constructen correct 
geoperationaliseerd zijn, dit heet de constructvaliditeit. De constructvaliditeit is te achterhalen 
door de convergente validiteit en de discriminanten validiteit te testen. Convergente validiteit 
betekent dat items binnen een construct ook daadwerkelijk een verband hebben en 
discriminanten validiteit betekent dat items geen verband hebben met items buiten hun 
construct. Dit wordt getest aan de hand van een correlatiematrix en een factoranalyse.  
 
 
5.2.1 Correlatieanalyse  
In SPSS is er een bivariate correlatieanalyse uitgevoerd met Spearman’s Rho als correlatie 
coëfficiënt. De correlatie geeft aan of er een lineair verband is tussen twee items. De SPSS 
output van deze analyses zijn te vinden in bijlage 1.1.  

Om de convergente validiteit te analyseren is er per construct een correlatieanalyse 
uitgevoerd voor alle items binnen de desbetreffende 11 constructen. Hiermee werd gekeken 
of de items binnen een construct verband hielden met andere items binnen hetzelfde construct. 
Hieruit kwam naar voren dat items SP1, V3, TB4 en TB5 significant lagere correlaties hadden 
dan andere items onderling binnen hetzelfde construct. Vervolgens is er een correlatieanalyse 
gemaakt van alle items bij elkaar, hiermee werd gekeken of niet-verwante items correlaties 
hadden met items uit andere constructen. Dit werd gedaan ter controle van de discriminanten 
validiteit. Hieruit kwam naar voren dat de items SP2 en SP3 een ongewenst hoge correlatie 
hadden met items TB1, TB2 en TB3.  
 
 
5.2.2 Factoranalyse 
Er is een principale componenten analyse uitgevoerd met de Varimax methode als 
rotatiemethode. Hierbij zijn de resultaten van de KMO (0,841) en Bartlett's test (p< 0,05) 
positief (zie bijlage 1.2). In de factoranalyse zijn negen constructen meegenomen uit het 
conceptueel model. De scores van een factoranalyse liggen altijd tussen de -1 en +1. De 
constructen die niet zijn meegenomen in de factoranalyse zijn attitude towards purchase en 
intention to purchase, dit is gedaan omdat deze twee constructen voor veel belemmering 
zorgde tijdens de analyses. Dit komt doordat deze constructen de uitgangsvariabelen zijn van 
het conceptueel model. Hierdoor hebben ze raakvlakken met veel constructen, hetgeen ruis 
veroorzaakt. Na overleg met experts is ervoor gekozen om deze twee constructen daarom niet 
mee te nemen in de factoranalyse. 
 Vervolgens zijn er meerdere factoranalyses gedraaid, waarbij naar voren kwam dat de 
items SP1, V3, V4, TB4 en TB5 niet thuis hoorden in de multi-item schalen. Op basis van deze 
bevindingen, gecombineerd met de bevindingen van de correlatieanalyse, is ervoor gekozen 
om deze vijf items te verwijderen. Na het verwijderen van deze items is de definitieve 
factoranalyse gemaakt. Deze bestaat uit een totaal van 23 schalen en is te vinden in bijlage 
1.2. In tabel 5 zijn alle afwijkingen uit deze factoranalyse te vinden.  
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Tabel 5. Afwijkingen factoranalyse 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SE1   ,734     ,441  

PD1       ,360 ,666  

SP2 ,684         

SP3 ,674         

V2 ,383       ,439 ,497 

A1     ,362 ,470  ,430  

TB1 ,889         

TB2 ,879         

TB3 ,839         

*De afwijkingen in deze tabel zijn oranje gemarkeerd.  

 
Zoals te zien is in tabel 5 laden SE1, PD1, V2 en A1 op meerdere factoren. Hierbij laden SE1, 
V2 en A1 lager op de factoren waar ze niet thuishoren en laadt PD1 hoger op een factor waar 
die niet thuis hoort. Een lading van > 0,45 wordt gezien als een hoge lading, daarom vormen 
de afwijkingen van SE1, V2 en A1 geen significante complicaties voor dit onderzoek. PD1 
daarentegen laadt hoger dan 0,45 op een factor waar deze schaal niet thuishoort en lager dan 
0,45 op de juiste factor. Deze complicatie kan veroorzaakt zijn door een te kleine 
steekproefomvang. Dit heeft negatieve invloed op de discriminanten validiteit. 
 Een andere afwijking in de factoranalyse is dat SP2, SP3, TB1, TB2 en TB3 laden op 
dezelfde factor. Dit houdt in dat deze schalen volgens de factoranalyse hetzelfde construct 
meten. Normaliter zou dit betekenen dat deze twee variabelen gezien moeten worden als één 
construct. Echter, in reeds gevalideerde publicaties (zie hoofdstuk 2) komen de variabelen 
sense of presence en tangibility duidelijk naar voren als twee verschillende constructen. Op 
basis van alleen dit onderzoek, met een steekproefgrote van slechts N= 125, kan voorgaand 
onderzoek niet worden ontkracht. Op basis van de gevalideerde literatuur en in overleg met 
experts is er daarom voor gekozen om tangibility en sense of presence toch op te nemen als 
twee verschillende constructen. 
 
 
5.3 Betrouwbaarheid 
 
Om de betrouwbaarheid van de constructen te analyseren is per construct gekeken naar de 
Cronbach's Alpha. De Cronbach's Alpha scores worden weergeven in tabel 6. De Cronbach's 
Alpha ligt altijd tussen de 0 en de 1. De vuistregel hierbij is dat scores boven 0,6 worden gezien 
als acceptabel en scores boven 0,8 als goed betrouwbaar. In tabel 6 is te zien dat alle scores 
hoger liggen dan 0,6, hetgeen betekent dat alle schalen acceptabel zijn. In bijlage 1.3 worden 
alle originele SPSS tabellen weergeven. Hier is ook te zien dat de betrouwbaarheid bij geen 
enkel construct verbetert door items weg te laten.  
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Tabel 6. Cronbach's Alpha scores 

Construct Cronbach's Alpha Aantal items 

Self-efficacy 0,783 3 

Perceived diagnosticity 0,660 3 

Perceived realism 0,779 2 

Sense of presence 0,783 2 

Interactivity 0,838 2 

Vividness 0,607 2 

Enjoyment 0,801 3 

Affectivity 0,692 3 

Tangibility 0,912 3 

Attitude towards purchase 0,810 4 

Intention to purchase 0,923 4 

 
 
5.4 Regressieanalyse 
 
Met de regressieanalyse wordt gekeken of één of meerdere onafhankelijke variabelen een 
effect hebben op één afhankelijke variabele. Wanneer er slechts één onafhankelijke variabele 
wordt gebruikt om de afhankelijke variabele te voorspellen is er sprake van een enkelvoudige 
regressieanalyse. Wanneer meerdere onafhankelijke variabelen worden gebruikt om de 
afhankelijke variabele te voorspellen is er sprake van een meervoudige regressieanalyse. Voor 
dit onderzoek zijn vier meervoudige- en één enkelvoudige regressieanalyses uitgevoerd. De 
originele SPSS tabellen worden weergeven in bijlage 1.4. 
 De resultaten worden per regressieanalyse toegelicht aan de hand van een tabel. De 
tabellen 7 t/m 11 laten drie verschillende waardes zien: De R Square, de Beta-coëfficiënt 
(Beta-score) en de significantie (P-waarde). De R Square laat zien hoeveel van de afhankelijke 
variabele procentueel wordt verklaard door de onafhankelijke variabelen. De Beta-coëfficiënt 
is de bijdrage die de onafhankelijke variabele levert aan het voorspellen van de afhankelijke 
variabelen en is altijd tussen -1 en +1. Significantie laat zien of een onafhankelijke variabele 
een statistisch significante bijdrage levert aan de afhankelijke variabelen, hierbij moet de P-
waarde kleiner zijn dan 0,05. 
 
Meervoudige regressieanalyse: Tangibility 
In tabel 7 is te zien dat de R Square van tangibility 0,473 is, dit betekent dat de onafhankelijke 
variabelen tangibility voor 47,3% verklaren. Als er gekeken wordt naar de Beta-score heeft 
sense of presence de hoogste bijdrage (b*= 0,587), gevolgd door vividness (b*= 0,273) en 
heeft interactivity een kleine negatieve invloed met b*= -0,176. Perceived realism is niet 
significant (p > 0,05) en draagt dus niet bij aan het voorspellen van de afhankelijke variabele. 
De andere onafhankelijke variabelen zijn wel significant (p < 0,05) en dragen dus wel bij aan 
het voorspellen van de tangibility. 
 
Tabel 7. Resultaten regressieanalyse tangibility 

Afhankelijke 
variabelen 

R Square 
(R2) 

Onafhankelijke 
variabelen 

Beta-
score (b*) 

P-waarde (p) 

Tangibility 0,473 Vividness 0,273 0,001 

Sense of 
presence 

0,587 0,000 

Interactivity -0,176 0,018 

Perceived 
realism 

0,024 0,751 
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Meervoudige regressieanalyse: Perceived diagnosticity 
In tabel 8 is te zien dat de R Square van perceived diagnosticity 0,189 is, dit betekent dat de 
onafhankelijke variabelen perceived diagnosticity voor 18,9% verklaren. Als er gekeken wordt 
naar de Beta-score heeft tangibility de hoogste bijdrage (b*= 0,328) en self-efficacy de kleinste 
(b*= 0,242). Beide onafhankelijke variabelen zijn significant (p < 0,05) en dragen dus bij aan 
het voorspellen van de perceived diagnosticity.  
 
Tabel 8. Resultaten regressieanalyse perceived diagnosticity 

Afhankelijke 
variabelen 

R Square 
(R2) 

Onafhankelijke 
variabelen 

Beta-
score (b*) 

P-waarde (p) 

Perceived 
diagnosticity 

0,189 Self-efficacy 0,242 0,004 

Tangibility 0,328 0,000 

 
Meervoudige regressieanalyse: Affectivity 
In tabel 9 is te zien dat de R Square van affectivity 0,256 is, dit betekent dat de onafhankelijke 
variabelen affectivity voor 25,6% verklaren. Als er gekeken wordt naar de Beta-score heeft 
tangibility een iets hogere bijdrage (b*= 0,323) dan enjoyment (b*= 0,305). Beide 
onafhankelijke variabelen zijn significant (p < 0,05) en dragen dus bij aan het voorspellen van 
de affectivity.  
 
Tabel 9. Resultaten regressieanalyse affectivity 

Afhankelijke 
variabelen 

R Square 
(R2) 

Onafhankelijke 
variabelen 

Beta-
score (b*) 

P-waarde (p) 

Affectivity 0,256 Enjoyment 0,305 0,000 

Tangibility 0,323 0,000 

 
Meervoudige regressieanalyse: Attitude towards purchase 
In tabel 10 is te zien dat de R Square van attitude towards purchase 0,347 is, dit betekent dat 
de onafhankelijke variabelen attitude towards purchase voor 34,7% verklaren. Als er gekeken 
wordt naar de Beta-score heeft perceived diagnosticity de hoogste bijdrage (b*= 0,403) en 
affectivity de laagste (b*= 0,303). Beide onafhankelijke variabelen zijn significant (p < 0,05) en 
dragen dus bij aan het voorspellen van de attitude towards purchase.  
 
Tabel 10. Resultaten regressieanalyse attitude towards purchase 

Afhankelijke 
variabelen 

R Square 
(R2) 

Onafhankelijke 
variabelen 

Beta-
score (b*) 

P-waarde (p) 

Attitude 
towards 
purchase 

 
 

0,347 Affectivity 0,303 0,000 

Perceived 
diagnosticity 

0,403 0,000 

 
Enkelvoudige regressieanalyse: Intention towards purchase 
In tabel 11 is te zien dat de R Square van intention towards purchase 0,520 is, dit betekent dat 
de onafhankelijke variabele intention to purchase voor 52,0% verklaart. Als er gekeken wordt 
naar de Beta-score heeft Attitude towards purchase een hoge bijdrage (b*= 0,721). De 
onafhankelijke variabele is significant (p < 0,05) en draagt dus bij aan het voorspellen van de 
intention towards purchase.  
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0,24 

0,33 

0,27 

-0,18 

0,59 

n.s. 

0,31 

0,30 

0,72 

47,3% 

18,9% 

25,6% 

34,7% 52,0% 
0,40 

0,32 

Tabel 11. Resultaten regressieanalyse intention 

Afhankelijke 
variabelen 

R Square 
(R2) 

Onafhankelijke 
variabelen 

Beta-
score (b*) 

P-waarde (p) 

Intention 
towards 
purchase 

0,520 Attitude towards 
purchase 

0,721 0,000 

 
In figuur 11 worden de resultaten (b*) van de regressieanalyses systematisch weergeven in 
het conceptueel model. Dik gedrukte percentages geven de verklaarde variantie weer (R2). 
 
Figuur 11. Resultaten conceptueel model 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
5.5 Hypotheses  
 
In dit hoofdstuk worden de hypotheses uit hoofdstuk 2.3 verworpen of aangenomen op basis 
van de bovenstaande resultaten.  
 
H1: Aangenomen/verworpen 
De attitude towards purchase van de gebruiker heeft een positieve relatie met zijn of haar 
intention to purchase aan de hand van een hologram. 
 
H2: Aangenomen/verworpen  
De perceived diagnosticity van de gebruiker heeft een positieve relatie met zijn of haar attitude 
towards purchase. 
 
H3: Aangenomen/verworpen  
De self-efficacy van de gebruiker heeft een positieve relatie met zijn of haar perceived 
diagnosticity. 
 
H4: Aangenomen/verworpen  
De affectivity van de gebruiker richting het hologram heeft een positieve relatie met zijn of haar 
attitude towards purchase. 
 
H5: Aangenomen/verworpen  
De enjoyment die de gebruiker ervaart door het hologram heeft een positieve relatie met zijn 
of haar affectivity richting het hologram. 
 

Self-efficacy 

Vividness 

Interactivity 

Enjoyment 

Perceived 

realism 

Sense of 

presence 

Perceived 

diagnosticity 

Perceived 

tangibility 

Attitude 

towards 

purchase 

Affectivity 

Intention 

to 
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H6: Aangenomen/verworpen  
Vividness heeft een positieve relatie met perceived tangibility van de gebruiker. 
 
H7: Aangenomen/verworpen 
Interactivity heeft een positieve relatie met de perceived tangibility van de gebruiker. 
 
H8: Aangenomen/verworpen  
Sense of presence heeft een positieve relatie met de perceived tangibility van de gebruiker. 
 
H9: Aangenomen/verworpen 
De perceived realism van de gebruiker heeft een positieve relatie met zijn of haar perceived 
tangibility. 
 
H10: Aangenomen/verworpen  
De perceived tangibility van de gebruiker heeft een positieve relatie met zijn of haar perceived 
diagnosticity.  
 
H11: Aangenomen/verworpen  
De perceived tangibility van de gebruiker heeft een positieve relatie met zijn of haar affectivity 
richting het hologram. 
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6. Conclusie  
 
Dit onderzoek is gewijd aan het beantwoorden van de vraag: "In welke mate heeft 
hologramtechnologie effect op de purchase intention van de consument binnen de retail 
branche?". Hiervoor is deskresearch uitgevoerd in de vorm van literatuuronderzoek en 
fieldresearch in de vorm van enquêtes, waarbij gebruik is gemaakt van de vignettenmethode. 
In onderstaande conclusies worden de deelvragen 1 tot en met 4 achtereenvolgend 
beantwoord, deelvraag 5 wordt beantwoord in hoofdstuk 8.  
 
Het probleem waar retailers vandaag de dag mee zitten is dat ze moeite hebben relevant te 
blijven voor de consument omdat de concurrentie van online winkels groeit (Corkey, 2018). 
Holografie kan hiervoor een oplossing bieden als tool om de aankoopintentie in fysieke winkels 
te vergroten, maar de effecten van holografie zijn nog te onbekend. 
 
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat ervaringen tijdens het shoppen in fysieke winkels 
steeds belangrijker zijn geworden (Kim, 2001). Veel retailers maken gebruik van innoverende 
technologieën om de consumenten ervaring te verbeteren (Yoo, Lee & Park, 2010). Naast het 
verbeteren van de consumenten ervaring zorgt technologie ook voor klantloyaliteit en 
personalisatie binnen de retail (Moes, Verhagen, Vliet & Weltevreden, 2018). In het theoretisch 
kader wordt beschreven dat technologie gebruikt moet worden als een manier om de 
winkelervaring binnen de fysieke winkels te herdefiniëren en zo een geïntegreerde ervaring 
tussen offline en online verkoopkanalen te creëren (Blazquez, 2014), dit wordt vervolgens in 
de externe analyse wederom geconcludeerd (Mérineau, 2018).  

Hologramtechnologie is volgens Bimber en Raskar (2005) een vorm van AR, het brengt 
namelijk virtuele aspecten in de echte wereld. Verschillende onderzoekers hebben onderzoek 
gedaan naar AR-gebaseerde technologieën in de retail en concluderen het volgende: 

 

• AR beïnvloedt de klantervaring aanzienlijk door de gebruiker te verschaffen van 
uitgebreide gepersonaliseerde en/of gedetailleerde informatie, informatie uit de online 
en offline omgeving te combineren en door dit weer te geven in een 3D-afbeelding 
bestaand uit verschillende stijlen en kleuren (Poushneh & Vasquez-Parraga, 2017; 
Flavián, Ibáñez-Sánchez & Orús, 2018). 

• De effecten van AR op de klantervaring zijn dat consumenten denken producten beter 
te kunnen beoordelen en het de perceptie van de consument over de productkwaliteit 
beïnvloedt. Ook genereert het hiermee bruikbaarheid, vernieuwing, diepgang en 
positieve gevoelens zoals enjoyment (Poushneh & Vasquez-Parraga, 2017; Yim, Chu 
& Sauer, 2017; Flavián, Ibáñez-Sánchez & Orús, 2018).  

• De uitkomsten van deze effecten zijn een positieve attitude, effectieve communicatie 
en een positieve gebruikservaring (Poushneh & Vasquez-Parraga, 2017; Yim, Chu & 
Sauer, 2017; Flavián, Ibáñez-Sánchez & Orús, 2018).  

 
Deze uitkomsten hebben vervolgens een positieve relatie met de purchase intention van de 
consument (Poushneh & Vasquez-Parraga, 2017; Yim, Chu & Sauer, 2017; Flavián, Ibáñez-
Sánchez & Orús, 2018). Vanuit de literatuur is dus te concluderen dat AR-gebaseerde 
technologieën binnen de retail een significant effect hebben op de purchase intention van de 
consument. Omdat deze AR-gebaseerde technologieën sterke invloed blijken te hebben op 
de aankoopintentie van de consument, was het nodig om extra onderzoek uit te voeren naar 
een technologie waarover nog minder bekend is in de literatuur: Hologramtechnologie.  
   
Vervolgens is er opnieuw literatuuronderzoek uitgevoerd om te achterhalen welke theorieën, 
modellen en variabelen het best gebruikt kunnen worden om te onderzoeken in welke mate 
hologramtechnologie effect heeft op de purchase intention. Hieruit is een conceptueel model 
gecreëerd, dat de Theory of Planned Behaviour aanvult met cognitieve constructen, affectieve 
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constructen en constructen specifiek voor hologramtechnologie (Ajzen, 2001; Verhagen, 
Vonkeman, Feldberg & Verhagen, 2014).  
 
Uit de resultaten van het fieldresearch is naar voren gekomen welke constructen een 
significant effect hebben binnen het conceptueel model en de mate van dit effect:  
 

• Perceived tangibility wordt voor 47,3% verklaard door vividness (b*= 0,27), interactivity 
(b*= -0,18) en sense of presence (b*= 0,59).  

• Perceived realism is in de regressieanalyses naar voren gekomen als niet significant 
(p> 0,05).  

• Affectivity wordt voor 25,6% verklaard door de perceived tangibility (b*= 0,32) en de 
enjoyment (b*= 0,31). 

• Perceived diagnosticity wordt voor 18,9% verklaard door de perceived tangibility (b*= 
0,33) en de self-efficacy (b*= 0,24).  

• Attitude towards purchase wordt voor 34,7% verklaard door de affectivity (b*= 0,30) en 
de perceived diagnosticity (b*= 0,40). 

• Intention towards purchase wordt voor 52,0% verklaard door de attitude towards 
purchase (b*= 0,72).  

 
Alle bovenstaande resultaten, behalve de resultaten omtrent interactivity en perceived realism, 
bevestigen dus de op literatuur gebaseerde hypotheses. De hypothese omtrent interactivity 
(H7) wordt verworpen omdat er geen positieve relatie is met perceived tangibility. De 
hypothese omtrent perceived realism (H9) wordt verworpen omdat dit construct in dit 
onderzoek als 'niet significant' naar voren is gekomen (p> 0,05) en dus geen positieve relatie 
heeft met perceived tangibility. 

Uit dit onderzoek is te concluderen dat hologramtechnologie een significant effect heeft 
op de purchase intention van de consument. Dit is in overeenstemming met de gevonden 
literatuur over de effecten van AR-gebaseerde technologieën in de retail. Uit deze resultaten 
vallen nog een aantal conclusies te trekken die in overeenstemming zijn met de gevonden 
literatuur met betrekking tot hologramtechnologie in de retail:  
 
(1) In hoofdstuk 2.3 wordt gesteld dat attitude een goede voorspeller is van intention (Ajzen, 
1991). Intention wordt in dit onderzoek voor 52,0% verklaard met attitude als enige 
determinant. Hieruit kan geconcludeerd worden dat attitude een goede voorspeller is van 
intention. 
 
(2) In hoofdstuk 2.3 wordt gesteld dat affectieve en cognitieve constructen toegevoegd moeten 
worden aan de TPB om de attitude te kunnen voorspellen (Verhagen, Vonkeman, Feldberg & 
Verhagen, 2014). Attitude wordt in dit onderzoek voor 34,7% verklaard met slechts één 
cognitief construct (perceived diagnosticity) en één affectief construct (affectivity). Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat het toevoegen van affectieve en cognitieve constructen significant 
bijdraagt aan het voorspellen van de attitude, waarbij de bijdrage van het cognitieve construct 
iets hoger is (b*= 0,40) dan de bijdrage van het affectieve construct (b*= 0,30). 
  
(3) In hoofdstuk 2.3.3 wordt gesteld dat perceived tangibility gebruikt kan worden om de 
effecten van de kenmerken van AR-gebaseerde technologieën te meten (Verhagen, 
Vonkeman, Feldberg & Verhagen, 2014). Perceived tangibility is voor 47,3% verklaard en heeft 
een dergelijke significante bijdrage aan zowel het affectieve construct (b*= 0,32) als het 
cognitieve construct (b*= 0,33). Hieruit kan geconcludeerd worden dat perceived tangibility 
gebruikt kan worden om de effecten van de kenmerken van AR-gebaseerde technologieën te 
meten. 
 
Deze theorieën worden in dit onderzoek getest in een andere setting en met betrekking tot 
een nieuwe technologie. Hierdoor zijn deze conclusies niet alleen in overeenstemming met 
de literatuur, maar dienen ze ook als versterking van deze theorieën. 
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7. Discussie  
 
Ondanks dat dit onderzoek vele waardevolle resultaten oplevert, is het niet zonder 
beperkingen en kanttekeningen. In dit hoofdstuk worden de kanttekeningen besproken, 
mogelijke verklaringen gegeven voor de afwijkingen in de resultaten, beperkingen nader 
toegelicht en worden er een aanbevelingen gedaan voor eventueel toekomstig 
vervolgonderzoek.  
 
 
7.1 Kanttekeningen & beperkingen 
 
De resultaten van dit onderzoek moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden, aangezien dit 
onderzoek een convenience sample heeft, bestaand uit een homogene respondentengroep, 
namelijk studenten. Hoewel studenten naar alle waarschijnlijkheid binnen de targetgroep 
vallen van holografisch weergegeven producten binnen de retail, bestaat ook de kans dat de 
resultaten hierdoor minder goed te generaliseren zijn. Dit kan komen doordat studenten 
mogelijk meer open staan voor nieuwe technologieën dan bijvoorbeeld consumenten van een 
oudere leeftijdscategorie. Hierdoor kunnen ontstaan met de externe validiteit.  
 Verder is de grootte van steekproef ook een gegeven waar rekening mee gehouden 
moet worden. Uit een steekproefcalculator (zie tabel 4) is naar voren gekomen dat de 
aanbevolen steekproefgrote, voor een foutmarge van 5%, 385 respondenten is (N = 385). De 
steekproef van dit onderzoek heeft deze aanbeveling niet gehaald (N = 125). Dit betekent dat 
de foutmarge van dit onderzoek 9% is. Vanwege de aard van dit onderzoek, de beschikbare 
tijd en de beschikbare middelen was het verkrijgen van een grotere steekproef helaas niet 
mogelijk. Het gevolg hiervan is dat de resultaten van dit onderzoek de onderzoekspopulatie 
minder nauwkeurig weerspiegelt.  
 Ook moet er rekening gehouden worden met het feit dat dit onderzoek uitgevoerd is 
aan de hand van de vignettenmethode. De vignettenmethode heeft dit onderzoek in staat 
gesteld om mogelijk externe factoren zoals muziek, sociale invloeden, ruimteomvang en 
omgevingskleuren uit te sluiten, waardoor elke respondent dezelfde gecontroleerde 
omstandigheden had tijdens het onderzoek. Het voordeel hiervan is dat de effecten van het 
hologram geïsoleerd waren en daardoor beter onderzocht konden worden. Externe factoren 
kunnen echter in de realiteit wel degelijk invloed hebben op de consument. Hier moet dan ook 
rekening mee gehouden worden aangezien deze externe factoren mogelijk tot andere 
uitkomsten kunnen leiden.  
 Het laatste aandachtspunt is dat dit onderzoek alleen is uitgevoerd met de 
holografische weergave van een sneaker. De respondenten zijn voorafgaand aan het 
onderzoek ingelicht dat het niet ging om hun persoonlijke smaak richting het product, maar 
juist om de gebruikservaring die zij hebben met het hologram. Toch kunnen andere soorten 
producten een andere reactie opleveren bij consumenten. Het is op basis van de verkregen 
resultaten dan ook niet vast te stellen in welke mate dit onderzoek generaliseerbaar is voor 
andere producten.  
 
 
7.2 Afwijkingen in de resultaten 
 
In hoofdstuk 5 wordt beschreven dat de resultaten van dit onderzoek grotendeels in 
overeenstemming zijn met de gevonden literatuur over de effecten van AR-gebaseerde 
technologieën in de retail, gemaakte hypotheses en aannames bij het creëren van het 
conceptueel model. De enige uitzonderingen, die niet in overeenstemming zijn met de 
gevonden literatuur, zijn de effecten van twee constructen (interactivity en perceived realism) 
en een aantal afwijkingen in de factoranalyse (zie tabel 5).  
 Het conceptueel model bestaat uit een totaal van 11 constructen. Bij het testen van 
zoveel constructen met een steekproefomvang van slechts N = 125 kunnen er complicaties 
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ontstaan. Zoals in hoofdstuk 4.2.2 wordt benoemd zijn de afwijkingen in de factoranalyse dus 
naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de omvang van de steekproef. 
 In de literatuur komt naar voren dat perceived realism een positieve relatie heeft met 
perceived tangibility, toch is in dit onderzoek naar voren gekomen dat perceived realism geen 
significant effect heeft op perceived tangibility. Dit kan komen doordat de mate waarin een 
consument een hologram als realistisch ervaart simpelweg niet belangrijk is voor de mate 
waarin de consument het hologram als tastbaar ervaart. Dit kan ook komen doordat perceived 
realism een ondergrens heeft en als er aan deze ondergrens wordt voldaan, de mate waarin 
het hologram als realistisch ervaren wordt vervolgens geen significant verschil meer maakt. 
Om deze laatste speculatie te testen zal hetzelfde onderzoek uitgevoerd moeten worden met 
een holografisch weergegeven product dat als 'niet realistisch' ervaren wordt door de 
respondent. 
 Een andere afwijking van dit onderzoek met de literatuur is dat interactivity een 
negatieve relatie heeft met perceived tangibility in plaats van een positieve relatie. Het kan zo 
zijn dat een hoge mate van interactiviteit er voor zorgt dat je als gebruiker 'opgeslokt' raakt in 
de digitale beleving van het product en het daardoor als digitaler en dus minder tastbaar 
ervaart. Het valt echter niet uit te sluiten dat de afwijking met de literatuur, van zowel 
interactivity als perceived realism, ook veroorzaakt kan zijn door de omvang van de steekproef.  
 
 
7.3 Aanbevelingen vervolgonderzoek 
 
De resultaten van dit onderzoek creëren een goed fundament voor toekomstig 
vervolgonderzoek. Voor dit vervolgonderzoek wordt ten eerste aangeraden om een 
steekproefomvang te realiseren van minstens 385 participanten. Dit zorgt voor een 
nauwkeuriger weerspiegeling van de onderzoekspopulatie. Hierbij kan gebruik gemaakt 
worden van een maximum variatie sample of een heterogene sample. Dit houdt in dat de 
respondenten verschillende kenmerken hebben en dus representatiever zijn voor de gehele 
onderzoekspopulatie.  

Ook is het interessant om te kijken in welke mate de resultaten anders zijn als er in 

plaats van de vignettenmethode onderzoek wordt gedaan naar hologramtechnologie binnen 

een fysieke winkel. Hieruit zal onder andere naar voren komen wat de invloed is van externe 

factoren. Daarbij kan gekeken worden naar meerdere producten naast een sneaker. Door 

vervolgonderzoek uit te voeren met een sneaker kan gekeken worden wat de verschillen in de 

resultaten zijn wanneer er sprake is van een andere setting. Door andere producten te 

gebruiken naast een sneaker kan er onderzocht worden of de resultaten generaliseerbaar zijn 

voor verschillende soorten producten.  

Tenslotte kan er nog gekeken worden naar de werking van andere variabelen als aanvulling 
op het conceptueel model van dit onderzoek. De constructen perceived diagnosticity en 
affectivity zijn verklaard voor 18,9% en 25,6%, hetgeen betekent dat 81,1% en 74,4% nog niet 
verklaard zijn. Dit houdt in dat er nog veel variabelen zijn die toegevoegd moeten worden als 
onafhankelijke variabelen om de constructen perceived diagnosticity en affectivity beter te 
kunnen verklaren. Interessante variabelen kunnen bijvoorbeeld variabelen zijn met betrekking 
tot bruikbaarheid, diepgang en communicatie (Yim, Chu & Sauer, 2017).  
 Wanneer vervolgonderzoek wordt uitgevoerd in een fysieke wereld in plaats van 
gebruik te maken van de vignettenmethode kan er ook gekeken worden naar de invloed van 
de subjectieve norm en de gedragscontrole op de attitude (Ajzen, 1991).  
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8. Aanbevelingen 
 
In dit hoofdstuk worden er op basis van de resultaten, de branche analyse en de conclusie 
aanbevelingen gedaan aan de retail branche over het inzetten van hologramtechnologie. Ook 

worden er aanbevelingen gedaan met betrekking tot over welke functies de technologie moet 
beschikken. 
 
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat hologramtechnologie een significant effect heeft 
op de purchase intention doordat het producten tastbaar maakt. In de branche analyse is 
geconstateerd dat consumenten gemakkelijk en snel willen winkelen (Mérineau, 2018), zich 
online willen oriënteren (Hofstede & van der Graaf, 2018) en dat retailers een omnichannel 
experience moeten creëren voor de consument (Mérineau, 2018). Hierbij kan 
hologramtechnologie op verschillende manieren worden ingezet. 
 
Omnichannel experience 
Hologramtechnologie is in staat om virtuele aspecten naar de echte wereld te brengen. Retailers 

moeten deze eigenschap gebruiken om de barrières tussen de digitale wereld en de fysieke 

wereld te verminderen (Mérineau, 2018). Dit moet gedaan worden door het online aanbod te 
integreren met de hologramtechnologie. Consumenten moeten in staat zijn om producten die zij 
online hebben gevonden als het waren 'op te slaan' op hun mobiel. Zodra de consument in de 
fysieke winkel komt en zijn mobiel linkt aan het hologram door middel van de QR-code, moeten 
deze producten direct holografisch toonbaar zijn. Hierbij moet de technologie ook aangeven of de 
producten in kwestie op voorraad zijn binnen de fysieke winkel. Aan de hand van het hologram kan 
de consument bepalen welke producten de moeite waard zijn om nader te inspecteren/vast te 

houden/aan te passen. Hierdoor krijgt de consument een omnichannel experience en een snelle, 
makkelijke en relevante winkelervaring. 
 
Oriënteren 

Uit de brancheanalyse is gebleken dat voornamelijk jongere consumenten zich steeds vaker 
online oriënteren voordat ze overgaan op een aankoop (Hofstede & van der Graaf, 2018). 
Retailers moeten de consument in staat stellen om zich in de fysieke winkel te oriënteren door 
middel van hologramtechnologie. De hologramtechnologie moet de producten tonen die 
beschikbaar zijn in de winkel, producten die niet op voorraad zijn, producten die normaliter alleen 
online verkrijgbaar zijn, producten die alleen in andere filialen verkrijgbaar zijn en mogelijk zelfs 
nieuwe collecties die nog niet binnen zijn gekomen. Op deze manier kan de consument zich 
gemakkelijk en snel oriënteren. Ook zorgt dit ervoor dat de retailers een groter aanbod kunnen 
tonen waar ze voorheen wellicht te weinig ruimte voor te hadden.  
 
Personaliseren  
Wanneer klanten tastbare producten kopen willen ze dat die items in hun levensstijl passen. 

Ook verwachten consumenten een hoger niveau van interactie in de fysieke winkels (Mérineau, 
2018). Retailers moeten de hologramtechnologie dus gebruiken om consumenten in staat te 
stellen producten te customizen. Dit zal de winkelervaring voor consumenten vernieuwend, 
relevanter en interactiever maken. 
 

Uit onderzoek is ook naar voren gekomen dat consumenten nog steeds behoefte hebben aan 
persoonlijk advies (Hofstede & van der Graaf, 2018), producten zo snel mogelijk in bezit willen 

hebben (Van den Broecke, 2016) en dat AR de klantervaring kan beïnvloeden door de gebruiker 
te verschaffen met extra productinformatie (Poushneh & Vasquez-Parraga, 2017; Flavián, 
Ibáñez-Sánchez & Orús, 2018). Als aanvulling op de drie bovenstaande adviezen moeten 
retailers en producenten van hologramtechnologie ervoor zorgen dat het hologram de volgende 
functies bezit: 
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• De consument moet producten direct via het hologram kunnen bestellen en thuis laten 
bezorgen. Als de consument iets wilt kopen van een nieuwe collectie die nog niet binnen 
is, moet hij in staat zijn dit product via het hologram te pre-orderen. 

• De consument moet in staat zijn om extra informatie te verkrijgen over het product. 
Wanneer de consument zijn mobiel linkt met het hologram moet de extra product informatie 
getoond worden op de mobiel van de consument. 

• Aan de hand van het zoekgedrag van de consument moet de hologramtechnologie 
suggesties doen voor andere producten die de consument mogelijk interessant vindt. Dit 
kan bijvoorbeeld persoonlijk advies zijn over een totale outfit die past bij de trui die de 
consument aan het bekijken is. 

 
Tenslotte is het belangrijk om op te merken dat in dit onderzoek naar voren is gekomen dat de 
belangrijkste variabelen, specifiek van toepassing voor hologramtechnologie, vividness en 
sense of presence zijn. Ook hebben self-efficacy en enjoyment een significant effect binnen 
het conceptueel model. Bij het produceren van een hologram moet de producent dus zorgen 
dat de gebruiker vertrouwen heeft in zijn eigen vermogen om het hologram te besturen, dit kan 
gedaan worden door het besturingssysteem zo simpel mogelijk te houden. Daarnaast moet de 
producent zorgen dat de consument een positieve ervaring heeft met het hologram, dat het 
hologram zintuiglijk waarneembaar is en dat de consument het gevoel heeft dat het 
holografisch weergegeven product echt aanwezig is in zijn of haar omgeving.  
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9. Kritische reflectie 
 
In hoofdstuk 7 wordt een kritische reflectie gegeven op de resultaten, de werkwijze, 
generaliseerbaarheid en onderzoeksmethode van dit onderzoek. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op het eigen functioneren en de leeropbrengsten tijdens het uitvoeren van dit 
onderzoek.  
 
 
9.1 Literatuuronderzoek 
 
Voor dit onderzoek is er allereerst literatuuronderzoek uitgevoerd. Hieruit zijn zeer bruikbare 
inzichten naar voren gekomen. Toch was het uitvoeren van literatuuronderzoek voor dit 
onderzoek een stuk intenser dan ik voorheen gewend was. Dit komt doordat het vanuit het 
CMI wordt vereist dat het gehele theoretisch kader en het conceptueel model vrijwel geheel 
gebaseerd moeten zijn op wetenschappelijke artikelen/onderzoeken.  

  Tijdens mijn zoektocht naar de juiste variabelen voor het conceptueel model liep ik 
erg tegen het feit aan dat ik geen ervaring had met thema's zoals technologie acceptatie, 
technologie in de retail en innoveren door middel van technologie. Hierdoor wist ik niet goed 
waar naar ik moest zoeken en was de stroom aan beschikbare informatie voor dit onderzoek 
erg overweldigend en totaal niet overzichtelijk. Op dit gebied ben ik dan ook meerdere malen 
naar mijn begeleiders gestapt voor feedback en ondersteuning. Aan de hand van hun expertise 
was ik in staat om de juiste richting op te gaan met het literatuuronderzoek. Hierdoor ben ik 
dan ook zeer tevreden met het uiteindelijke conceptueel model.  

Toch was het achteraf gezien voor mij een grote zwakte dat ik, toen ik begon aan dit 
onderzoek, niet wist hoe ik waardes zoals de Beta-coëfficiënt en de R Square moest 
interpreteren. De R Square laat namelijk zien hoeveel van de afhankelijke variabele 
procentueel wordt verklaard door de onafhankelijke variabele en de Beta-coëfficiënt is de 
bijdrage die de onafhankelijke variabele levert aan het voorspellen van de afhankelijke 
variabele. Als ik vanaf het begin van dit onderzoek in staat was geweest om deze waardes te 
interpreteren had ik veel doelgerichter kunnen zoeken naar variabelen met een hogere 
bijdrage. Dit had mogelijk ook het gebruiken van de afwijkende constructen interactivity en 
perceived realism kunnen voorkomen.  

De meest bruikbare inzichten uit het literatuuronderzoek voor mij persoonlijk waren dat 
hologramtechnologie een vorm van AR is en dat ik het conceptueel model moest vormgeven 
met affectieve en cognitieve constructen. Doordat ik erachter kwam dat hologramtechnologie 
een vorm van AR is, was ik in staat om soortgelijke onderzoeken te vinden en te kijken welke 
onderzoeksmethode deze onderzoeken hanteerden. Toen ik door gevalideerde onderzoeken 
had geconcludeerd dat het conceptueel model vormgegeven moest worden met affectieve en 
cognitieve constructen kreeg ik pas echt het gevoel dat het conceptueel model een juiste vorm 
ging krijgen.  

Door het intensieve literatuuronderzoek en mijn tekort aan ervaring met 
wetenschappelijk onderzoek ben ik veel tijd verloren. Deze componenten zijn dan ook deels 
de oorzaak van mijn opgelopen vertraging. Desalniettemin heeft de extra geïnvesteerde 
moeite geresulteerd in een theoretisch kader dat het perfecte handvat bood voor het uitvoeren 
van dit onderzoek. 
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9.2 Onderzoeksmethode 
 
Toen het literatuuronderzoek was uitgevoerd werd het tijd voor het verzamelen van de primaire 
data. De gehanteerde onderzoeksmethode (de vignettenmethode) was vrijwel de enige optie 
omdat de benodigde technologie nog niet beschikbaar was in fysieke winkels gelegen binnen 
een realiseerbare afstand van het CMI. Toch denk ik dat de vignettenmethode, gecombineerd 
met enquêtes, de beste onderzoeksmethode was omdat de effecten van hologramtechnologie 
hierdoor gemeten kon worden zonder de invloed van externe effecten. Dit gaf de hoogste kans 
op het vinden van significante resultaten.  
 Ook bij het verzamelen van de primaire data ben ik tegen problemen aangelopen. In 
de planning waren drie weken opgenomen voor het uitvoeren van de dataverzameling. Dit zijn 
er uiteindelijk zeven geworden. Allereerst was er namelijk een complicatie met het hologram. 
Deze technologie had namelijk een bekabelde internetconnectie nodig om volledig te 
functioneren. Het probleem was dat de internet ports op de HvA beveiligd en ontoegankelijk 
zijn voor alle apparaten die onbekend zijn voor het systeem. Dit probleem moest samen met 
de ICT-afdeling worden opgelost en dit koste ruim een week.  

Vervolgens liep het verzamelen van respondenten ook niet zo soepel als gepland. De 
respondenten zijn verzameld door op studenten binnen het Wibauthuis af te stappen en 
simpelweg te vragen of zij deel wilde nemen. Een groot deel van de aangesproken studenten 
wilde graag helpen en deed enthousiast mee aan het onderzoek. Waar ik helaas geen 
rekening mee had gehouden waren de toets/project weken. Toen ik begon met de 
dataverzameling was het namelijk het begin van een twee weken durende toets/project 
periode, waardoor er vrijwel geen studenten aanwezig waren in het gebouw. Mijn vooraf 
bepaalde target was het verzamelen van vijftien respondenten per dag. De eerste twee weken 
had ik echter gemiddeld slechts zeven respondenten per dag omdat er zo weinig studenten 
aanwezig waren in het gebouw. Doordat ik tijdens het literatuuronderzoek al enige vertraging 
had opgelopen was het uitstellen van de dataverzameling niet mogelijk. 

Hieruit heb ik geleerd dat er bij soortgelijke opdrachten in het vervolg meer rekening 
gehouden moet worden met externe factoren tijdens het maken van de planning. Om nog 
specifieker te zijn, in het vervolg moet ik rekening houden met de mogelijke omstandigheden 
waarin de onderzoeksdoelgroep kan verkeren en hierop mijn planning bijstellen.  
 
 
9.3 Onderzoeksuitkomsten 
 
De resultaten van dit onderzoek komen overeen met de verwachtingen die ik vooraf had. 
Hiermee kan ik dus stellen dat de uitkomst van dit onderzoek geen verrassing was. Toch was 
ik erg opgelucht toen de analyses waren uitgevoerd en de resultaten grotendeels in 
overeenstemming waren met de gebruikte literatuur. Voor mij bevestigde dit namelijk dat ik op 
de juiste manier gebruik heb gemaakt van de theorie en de gekozen onderzoeksmethode.  
 Toch denk ik dat vervolgonderzoek nog hard nodig is voor het formuleren van de beste 
strategie omtrent het inzetten van hologramtechnologie binnen de retail. Vervolgonderzoek 
kan antwoord geven op vragen zoals 'voor welke doelgroep kan hologramtechnologie het best 
gebruikt worden?', 'binnen welke niche branche in de retail heeft hologramtechnologie de 
meeste toegevoegde waarde?' of 'welke functies kan hologramtechnologie volgens de 
consument het best vervullen?'. 
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9.4 Leeropbrengsten  
 
Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek heb ik veel nieuwe handelingen moeten uitvoeren en 
hiervan heb ik dan ook veel geleerd. Mijn grootste leerpunt van het schrijven van deze scriptie 
is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit is voor mij van groot belang omdat ik na 
het afronden van de opleiding Commerciële Economie graag een universitaire opleiding of een 
master wil gaan doen. De verschillende leerpunten die ik heb gehad die vallen binnen het 
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek zijn: 

 

• Het plannen met kijk op externe factoren; 

• Het analyseren en ordenen van een grote hoeveelheid literatuur; 

• Het creëren van een conceptueel model; 

• Het maken van een methodologie voor dataverzameling;  

• Het uitvoeren van gecompliceerde analyses met SPSS; 

• Het interpreteren van resultaten en waardes. 
 
De competentie 'marktonderzoek' is met dit onderzoek het meest ontwikkeld. Een vaardigheid 
die ik in de toekomst wil door ontwikkelen is het analyseren van maatschappelijke problemen 
vanuit een commercieel oogpunt. Als toevoeging hierop wil ik de competentie 
'ondernemerschap' verder ontwikkelen om vervolgens deze drie vaardigheden te combineren 
en hiermee een eigen bedrijf te beginnen. Ik weet dat ik, dankzij de ervaringen die ik heb 
opgedaan tijdens deze scriptie, beter voorbereid ben op mijn vervolgopleiding en hier ben ik 
heel erg dankbaar voor.  
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Bijlage 
 
1. SPSS output 
 
1.1 Bivariate correlation: Sperman’s rho 
 
Self-efficacy 

 

Correlations 

 SE1 SE2 SE3 

Spearman's rho SE1 Correlation Coefficient 1,000 ,575** ,568** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 125 125 125 

SE2 Correlation Coefficient ,575** 1,000 ,640** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 125 125 125 

SE3 Correlation Coefficient ,568** ,640** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 125 125 125 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Perceived diagnosticity 

 

Correlations 

 PD1 PD2 PD3 

Spearman's rho PD1 Correlation Coefficient 1,000 ,404** ,400** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 125 125 125 

PD2 Correlation Coefficient ,404** 1,000 ,431** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 125 125 125 

PD3 Correlation Coefficient ,400** ,431** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 125 125 125 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Perceived realism 

 

Correlations 

 PR1 PR2 

Spearman's rho PR1 Correlation Coefficient 1,000 ,634** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 125 125 

PR2 Correlation Coefficient ,634** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 125 125 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Sense of presence 

 

Correlations 

 SP1 SP2 SP3 

Spearman's rho SP1 Correlation Coefficient 1,000 ,432** ,548** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 125 125 125 

SP2 Correlation Coefficient ,432** 1,000 ,608** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 125 125 125 

SP3 Correlation Coefficient ,548** ,608** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 125 125 125 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Interactivity 

 

Correlations 

 IA1 IA2 

Spearman's rho IA1 Correlation Coefficient 1,000 ,751** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 125 125 

IA2 Correlation Coefficient ,751** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 125 125 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Vividness 

 

Correlations 

 V1 V2 V3 V4 

Spearman's rho V1 Correlation Coefficient 1,000 ,455** ,182* ,355** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,042 ,000 

N 125 125 125 125 

V2 Correlation Coefficient ,455** 1,000 ,360** ,402** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 125 125 125 125 

V3 Correlation Coefficient ,182* ,360** 1,000 ,393** 

Sig. (2-tailed) ,042 ,000 . ,000 

N 125 125 125 125 

V4 Correlation Coefficient ,355** ,402** ,393** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 125 125 125 125 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Enjoyment 

 

Correlations 

 E1 E2 E3 

Spearman's rho E1 Correlation Coefficient 1,000 ,550** ,604** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 125 125 125 

E2 Correlation Coefficient ,550** 1,000 ,659** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 125 125 125 

E3 Correlation Coefficient ,604** ,659** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 125 125 125 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Affective 

 

Correlations 

 A1 A2 A3 

Spearman's rho A1 Correlation Coefficient 1,000 ,465** ,416** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 125 125 125 

A2 Correlation Coefficient ,465** 1,000 ,411** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 125 125 125 

A3 Correlation Coefficient ,416** ,411** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 125 125 125 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Tangibility 

 

Correlations 

 TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 

Spearman's rho TB1 Correlation Coefficient 1,000 ,832** ,737** ,146 ,224* 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,103 ,012 

N 125 125 125 125 125 

TB2 Correlation Coefficient ,832** 1,000 ,741** ,172 ,233** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,055 ,009 

N 125 125 125 125 125 

TB3 Correlation Coefficient ,737** ,741** 1,000 ,179* ,271** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,046 ,002 

N 125 125 125 125 125 

TB4 Correlation Coefficient ,146 ,172 ,179* 1,000 ,493** 

Sig. (2-tailed) ,103 ,055 ,046 . ,000 

N 125 125 125 125 125 

TB5 Correlation Coefficient ,224* ,233** ,271** ,493** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,012 ,009 ,002 ,000 . 

N 125 125 125 125 125 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Attitude towards purchase 

 

Correlations 

 ATP1 ATP2 ATP3 ATP4 

Spearman's rho ATP1 Correlation Coefficient 1,000 ,510** ,503** ,513** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 125 125 125 125 

ATP2 Correlation Coefficient ,510** 1,000 ,464** ,516** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 125 125 125 125 

ATP3 Correlation Coefficient ,503** ,464** 1,000 ,615** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 125 125 125 125 

ATP4 Correlation Coefficient ,513** ,516** ,615** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 125 125 125 125 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Intention to purchase 

 

Correlations 

 ITP1 ITP2 ITP3 ITP4 

Spearman's rho ITP1 Correlation Coefficient 1,000 ,728** ,744** ,723** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 125 125 125 125 

ITP2 Correlation Coefficient ,728** 1,000 ,817** ,703** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 125 125 125 125 

ITP3 Correlation Coefficient ,744** ,817** 1,000 ,693** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 125 125 125 125 

ITP4 Correlation Coefficient ,723** ,703** ,693** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 125 125 125 125 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 
 

Attitude towards use 

 

Correlations 

 Controle1 Controle2 Controle3 Controle4 

Spearman's rho Controle1 Correlation Coefficient 1,000 ,626** ,640** ,679** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 125 125 125 125 

Controle2 Correlation Coefficient ,626** 1,000 ,676** ,596** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 125 125 125 125 

Controle3 Correlation Coefficient ,640** ,676** 1,000 ,587** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 125 125 125 125 

Controle4 Correlation Coefficient ,679** ,596** ,587** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 125 125 125 125 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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1.2 Exploratory Factor Analysis 

 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SE1   ,734     ,441  

SE2   ,761       

SE3   ,855       

PD1       ,360 ,666  

PD2       ,822   

PD3       ,715   

PR1    ,830      

PR2    ,863      

SP2 ,684         

SP3 ,674         

IA1     ,840     

IA2     ,804     

V1         ,805 

V2 ,383       ,439 ,497 

E1  ,697        

E2  ,855        

E3  ,768        

A1     ,362 ,470  ,430  

A2      ,851    

A3      ,716    

TB1 ,889         

TB2 ,879         

TB3 ,839         

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,841 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1367,594 

df 253 

Sig. ,000 
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1.3 Reliability Analysis 
 
Self-efficacy 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,783 ,783 3 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SE1 8,75 1,414 ,587 ,348 ,744 

SE2 8,81 1,140 ,662 ,438 ,660 

SE3 8,90 1,217 ,622 ,393 ,704 

 

COMPUTE Self_efficacy=(SE1+SE2+SE3) / 3. 

EXECUTE. 

 

 

Perceived diagnosticity 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,660 ,666 3 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PD1 8,10 1,529 ,450 ,203 ,591 

PD2 8,00 1,726 ,478 ,231 ,571 

PD3 8,33 1,238 ,509 ,262 ,520 

 

COMPUTE Perceived_diagnosticity=(PD1+PD2+PD3) / 3. 

EXECUTE. 
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Perceived realism 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,779 ,780 2 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PR1 3,92 ,590 ,639 ,408 . 

PR2 3,87 ,516 ,639 ,408 . 

 

COMPUTE Perceived_realism=(PR1+PR2) / 2. 

EXECUTE. 

 
Sense of presence 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,783 ,784 2 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SP2 3,18 1,103 ,645 ,416 . 

SP3 3,52 ,977 ,645 ,416 . 

 

COMPUTE Sense_of_presence=(SP2+SP3) / 2. 

EXECUTE. 
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Interactivity 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,838 ,838 2 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

IA1 4,50 ,333 ,722 ,521 . 

IA2 4,47 ,332 ,722 ,521 . 

 

COMPUTE Interactivity=(IA1+IA2)/2. 

EXECUTE. 

 
Vividness 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,607 ,617 2 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

V1 4,14 ,489 ,446 ,199 . 

V2 4,25 ,317 ,446 ,199 . 

 

COMPUTE Vividness=(V1+V2) / 2. 

EXECUTE. 
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Enjoyment 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,801 ,802 3 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

E1 8,85 1,049 ,622 ,387 ,755 

E2 8,66 1,064 ,650 ,427 ,726 

E3 8,70 1,004 ,669 ,450 ,705 

 

COMPUTE Enjoyment=(E1+E2+E3) / 3. 

EXECUTE. 

 
Affective 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,692 ,694 3 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A1 6,73 2,313 ,506 ,259 ,604 

A2 7,65 2,085 ,527 ,280 ,573 

A3 7,03 2,031 ,493 ,243 ,622 

 

COMPUTE Affective=(A1+A2+A3) / 3. 

EXECUTE. 
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Tangibility 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,912 ,912 3 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

TB1 6,30 4,100 ,845 ,731 ,855 

TB2 6,40 3,919 ,848 ,735 ,852 

TB3 6,18 4,227 ,777 ,604 ,911 

 

COMPUTE Tangibility=(TB1+TB2+TB3) / 3. 

EXECUTE. 

 
Attitude towards purchase 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,810 ,818 4 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ATP1 11,82 2,361 ,609 ,372 ,773 

ATP2 12,13 2,225 ,629 ,397 ,767 

ATP3 11,84 2,603 ,630 ,419 ,764 

ATP4 11,90 2,604 ,676 ,469 ,747 

 

COMPUTE Attitude_towards_purchase=(ATP1+ATP2+ATP3+ATP4) / 4. 

EXECUTE. 
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Intention to purchase 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,923 ,924 4 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ITP1 11,22 6,224 ,817 ,669 ,902 

ITP2 11,29 6,255 ,844 ,733 ,893 

ITP3 11,24 6,281 ,841 ,730 ,894 

ITP4 11,20 6,435 ,789 ,627 ,912 

 

COMPUTE Intention_to_purchase=(ITP1+ITP2+ITP3+ITP4)  / 4. 

EXECUTE. 

 

Attitude towards use 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,874 ,876 4 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Controle1 11,71 2,610 ,747 ,570 ,832 

Controle2 11,90 2,481 ,731 ,549 ,841 

Controle3 11,86 2,753 ,738 ,555 ,837 

Controle4 11,82 2,797 ,713 ,526 ,846 

 

COMPUTE 

Controle_attitude_towards_use=(Controle1+Controle2+Controle3+Controle4) / 

4. 

EXECUTE. 
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1.4 Regression Analysis 
 
Multiple regression tangibility 
 

 

 

 
 
Multiple regression perceived diagnosticity 
 

 

 



 

58 
 

 
 
Multiple regression affective 
 

 

 

 
 
Multiple regression attitude 
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Single regression intention 
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2. Originele meetschalen met bronnen 
 

# Variabelen  Originele items Aangepaste items 
met afkorting 

Bron 

1 Self-efficacy 
 
 

V1: I feel 
comfortable using 
... on my own.  
V2: I can easily 
operate in … on 
my own.  
V3: I feel 
comfortable using 
… even if there is 
no one around 
me to tell how to 
use it 

(1)SE1: Ik voel me 
comfortabel om het 
interactieve 
hologram 
zelfstandig te 
gebruiken. 
(2)SE2: Ik kan het 
interactieve 
hologram zonder 
moeite zelfstandig 
gebruiken. 
(3)SE3: Zonder hulp 
voel ik me 
comfortabel bij het 
gebruiken van het 
hologram. 

Taylor, S., & Todd, P. (1995b). 
Understanding information 
technology usage: A test of 
competing models. Information 
Systems Research, 6(2), 144–176 

2 Perceived 
diagnosticity 

V1: This website 
is helpful for me 
to evaluate the 
product.  
V2: This web 
interface is 
helpful in 
familiarizing me 
with the product.  
V3: This web 
interface is 
helpful for me to 
understand the 
performance of 
the product. 

(4)PD1: Dit 
hologram is 
behulpzaam bij het 
beoordelen van het 
product. 
(5)PD2: Dit 
hologram is handig 
om bekend te 
worden met het 
product. 
(6)PD3: Dit 
hologram toont de 
kenmerken van het 
product. 

Jiang, Z., and Benbasat, I. "Virtual 
Product Experience: Effects of 
Visual and Functional Control of 
Products on Perceived 
Diagnosticity and Flow in 
Electronic Shopping," Journal of 
Management Information 
Systems (21:3), 2005, pp. 111-148 

3 Perceived 
realism 

V1: The events in 
this game bear 
similarities with 
events in the real 
world. 
V2: I perceive 
similarities 
between the 
events that occur 
in this game and 
the events that 
occur in real life. 
 

(7)PR1: Het 
weergegeven 
product heeft 
overeenkomsten 
met dit product in 
het echt.  
(8)PR2: Het 
hologram van het 
product lijkt op het 
werkelijke product. 
 

Ribbens, W., Malliet, S., Van Eck, 
R., & Larkin, D. (2016). Perceived 
realism in shooting games: 
Towards scale validation. 
Computers in Human Behavior, 
64,308e318. 

4 Sense of 
presence 

V1: The 
experience I had 
on this website 

(9)SP1: De ervaring 
die ik had met het 
weergegeven 

Juan, M. C., & Joele, D. (2011). A 
comparative study of the sense of 
presence and anxiety in an 
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was similar to 
memories of 
experiencing the 
product in reality 
V2: I experienced 
the product on 
the website like 
they were in the 
real world  
V3: During my 
experience on the 
website the 
product seemed 
to me 
‘‘something in 
reality’’ rather 
than ‘‘something 
in a virtual 
environment’’  
V4: While I was 
on the website 
the products 
were as present 
to me as in the 
‘‘real world’’ 

product is hetzelfde 
als de ervaring die ik 
had met het product 
in het echt. 
(10)SP2: Ik ervaarde 
het weergegeven 
product alsof het 
fysiek aanwezig was. 
(11)SP3: Het 
weergegeven 
product was voor 
mij net zo aanwezig 
als in het echt. 

invisible marker versus a marker 
augmented reality system for the 
treatment of phobia towards 
small animals. International 
Journal of Human– Computer 
Studies, 69(6), 440–453;  
 
Klein, L. R. (2003). Creating virtual 
product experiences: The role of 
telepresence. Journal of 
Interactive Marketing, 17(1), 41–
55; Slater, M., Usoh, M., & Steed, 
A. (1994). Depth of presence in 
virtual environments. Presence: 
Teleoperators and Virtual 
Environments, 3, 130–144. 

5 Interactivity V1: I am able to 
interact with this 
product 
V2: The product 
can respond to 
my input on this 
Web interface 

(12)IA1: De 
interactie tussen 
mijn mobiel en het 
hologram verloopt 
soepel. 
(13)IA2: Het 
weergegeven 
product kan goed 
reageren op mijn 
input via mijn 
mobiel. 

Vonkeman, C., Verhagen, T., & 
van Dolen, W. (2017). Role of 
local presence in online impulse 
buying. Information & 
Management, 54, 1038 – 1048. 

6 Vividness V1: The product 
presentation on 
this website is 
animated 
V2: The product 
demonstration on 
this website is 
lively 
V3: I can acquire 
product 
information on 
this website from 
different sensory 
channels 

(14)V1: Het 
weergegeven 
product is 
dynamisch. 
(15)V2: Het 
weergegeven 
product is levendig. 
(16)V3: Ik kan via 
het hologram op 
verschillende 
manieren 
productinformatie 
verkrijgen. 
(17)V4: Dit 
hologram bevat 

Vonkeman, C., Verhagen, T., & 
van Dolen, W. (2017). Role of 
local presence in online impulse 
buying. Information & 
Management, 54, 1038 – 1048. 



 

62 
 

V4: This website 
contains product 
information 
exciting to the 
senses 

productinformatie 
dat mijn zintuigen 
stimulerend.  

7 Enjoyment V1: It is enjoyable 
to use … 
V2: It is fun to use 
… 
V3: It is 
entertaining to 
use … 

(18)E1: Het is prettig 
om dit hologram te 
gebruiken/ervaren. 
(19)E2: Het is leuk 
om dit hologram te 
gebruiken/ervaren. 
(20)E3: Het is 
vermakelijk om dit 
hologram te 
gebruiken/ervaren. 

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & 
Warshaw, P. R. (1992). Extrinsic 
and intrinsic motivation to use 
computers in the workplace. 
Journal of Applied Social 
Psychology, 22(14), 1111–1132. 

8 Affective V1: I felt 
enthusiasm 
toward the 
sunglasses. 
V3: I felt excited 
toward the 
sunglasses. 
V4: I felt inspired 
toward the 
sunglasses. 

(21)A1: Ik voelde 
enthousiasme door 
de schoenen. 
(22)A2: Ik voelde 
spanning richting de 
schoenen. 
(23)A3: Ik voelde 
inspiratie door het 
hologram van de 
schoenen. 

Vonkeman, C., Verhagen, T., & 
van Dolen, W. (2017). Role of 
local presence in online impulse 
buying. Information & 
Management, 54, 1038 – 1048. 

9 Tangibility V1: It seemed like 
I could touch the 
sunglasses  
V2: It seemed like 
I could grasp the 
sunglasses  
V3: It seemed like 
the sunglasses 
were physically 
tangible 
V4: I have enough 
information 
about the 
sunglasses to get 
a good idea of 
what they are  
V5: It is clear to 
picture the 
sunglasses 

(24)TB1: Het voelde 
alsof ik de schoenen 
kon aanraken. 
(25)TB2: Het voelde 
alsof ik de schoenen 
kon vastgrijpen. 
(26)TB3: Het leek 
alsof de schoenen 
fysiek tastbaar 
waren. 
(27)TB4: Ik heb 
genoeg informatie 
over de schoenen 
om een goed idee te 
krijgen van het 
werkelijke product. 
(28)TB5: Het is 
gemakkelijk om de 
schoenen duidelijk 
in te beelden.  

Laroche, M., Yang, Z., McDougall, 
G. H. G., & Bergeron, J. (2005). 
Internet versus bricks-and-mortar 
retailers: An investigation into 
intangibility and its 
consequences. Journal of 
Retailing, 81(4), 251–267. 

10 Attitude 
towards 
purchase 

All things 
considered, using 
… is … 
V1: Extremely 
bad. . .good  

Het kopen van 
sneakers aan de 
hand van het 
hologram lijkt mij… 
(29)ATP1: Heel 
slecht – heel goed. 

Ajzen, I. (1991). The theory of 
planned behavior. Organizational 
Behavior and Human Decision 
Processes, 50(2), 179–211. 
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V2: Extremely 
dissatisfying. . 
.satisfying V3: 
Extremely 
displeasing. . 
.pleasing  
V4: Extremely 
terrible. . 
.delightful 

(30)ATP2: Heel 
onbevredigend – 
heel bevredigend. 
(31)ATP3: Heel 
onaangenaam – 
heel aangenaam. 
(32)ATP4: Heel 
vreselijk – heel fijn. 

11 Intention to 
purchase 

V1: I intend to 
use IT systems in 
the future. BI-V2: 
I predict I would 
use IT systems in 
the future. V3: I 
plan to use IT 
systems in the 
future.  
V4: I will 
recommend 
others to use IT 
systems 

(33)BI1: Ik zou het 
hologram gebruiken 
als ik een winkel 
sneakers wil kopen. 
(34)BI2: Ik voorspel 
dat ik het hologram 
zou gebruiken als ik 
een winkel sneakers 
wil kopen.  
(35)BI3: Ik ben van 
plan het hologram 
te gebruiken als ik in 
een winkel sneakers 
wil kopen. 
(36)BI4: Ik zou 
andere aanraden 
om het hologram te 
gebruiken indien ze 
sneakers willen 
kopen. 

Gao, L., Bai, X., 2014. A unified 
perspective on the factors 
influencing consumer acceptance 
of internet of things technology. 
Asia Pacific J. Mark. Logist. 26, 
211–231. 
http://dx.doi.org/10.1108/APJML-
06-2013-0061; 
 
Venkatesh, V., Morris, M.G., 
Davis, G.B., Davis, F.D., 2003. User 
acceptance of information 
technology: toward a unified 
view. MIS Q. 27, 425–478 
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3. Volledige enquête 
 

 

Start of Block: Default Question Block 

 

Q23 Beste respondent, 

 

Allereerst wil ik u hartelijk danken voor uw deelname aan dit onderzoek. Ik ben een vierdejaarsstudent in 

de richting Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor mijn afstudeeronderzoek 

doe ik onderzoek naar het effect van hologramtechnologie binnen de retail.    

 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen over de effecten van hologrammen op de in-store 

aankoopintentie van de consument. Het uiteindelijke doel waarvoor dit onderzoek wordt uitgevoerd is 

om retailers kennis en inzicht te geven in de effecten van hologramtechnologie, zodat deze technologie 

ingezet kan worden om de fysieke winkels relevant te houden. 

 

Deze enquête is onderverdeeld in 3 delen en bestaat in totaal uit 50 korte vragen/stellingen. Dit 

onderzoek zal ongeveer 6 minuten van uw tijd in beslag nemen. Er zal betrouwbaar met uw gegevens 

worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. 

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, neem dan contact met mij op via 

jeroen.kastermans@hva.nl.  

 

Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeroen Kastermans 

 

 

Page Break  
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Q24 Deel 1 (5 vragen/stellingen): De volgende vragen zijn bedoelt om u beter te leren kennen. 

 

 

Page Break  

 

Q7 1. Wat is uw leeftijd? 

o Onder de 18  (1)  

o 18 - 24  (2)  

o 25 - 35  (3)  

o Boven de 35  (4)  

 

 

 

Q8 2. Wat is uw geslacht? 

o Man  (1)  

o Vrouw  (2)  
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Q15 3. In welke provincie woont u? 

o Groningen  (1)  

o Friesland  (2)  

o Drenthe  (3)  

o Overijssel  (4)  

o Flevoland  (5)  

o Gelderland  (6)  

o Utrecht  (7)  

o Noord-Holland  (8)  

o Zuid-Holland  (9)  

o Zeeland  (10)  

o Noord-Brabant  (11)  

o Limburg  (12)  

o Geen van de bovenstaande antwoorden  (13)  
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Q13 4. Wat is uw hoogst genoten/huidige opleiding? 

o Geen  (1)  

o Basisonderwijs  (2)  

o Lager beroepsonderwijs (LBO, VMBO)  (3)  

o Middelbaar algemeen voorbereidend onderwijs (MAVO)  (4)  

o Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)  (5)  

o Hoger algemeen voorbereidend onderwijs (HVO)  (6)  

o Wetenschappelijk voorbereidend onderwijs (VWO)  (7)  

o Hoger beroepsonderwijs (HBO)  (8)  

o Wetenschappelijk onderwijs (WO)  (9)  

o Weet niet/ wil ik niet zeggen  (10)  

 

 

 

Q16 5. Wat is uw netto maandelijks inkomen (loon, studentenlening, alimentatie enz.) ? 

o 0 - 500 euro  (1)  

o 501 - 1.500 euro  (2)  

o 1.501 - 2.500 euro  (3)  

o 2.501 - 3.500 euro  (4)  

o 3.501 - 4.000 euro  (5)  

o Meer dan 4.000 euro  (6)  

o Weet niet/ wil ik niet zeggen  (7)  

 

 

Page Break  
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Q25 Deel 2 (3 vragen/stellingen): De volgende vragen gaan over uw koopgedrag. 

 

 

Page Break  

 

Q11 1. Hoe vaak komt u gemiddeld in een fysieke winkel (dagelijkse boodschappen buiten beschouwing 

gehouden)? 

o Minder dan 1 keer per maand  (6)  

o 1 - 10 keer per maand  (1)  

o 11 - 20 keer per maand  (2)  

o 21- 30 keer per maand  (3)  

o 31 - 40 keer per maand  (4)  

o Meer dan 40 keer per maand  (5)  

 

 

Page Break  
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Q14 2. Welke soorten producten koopt u minstens één keer per maand in een fysieke winkel (dagelijkse 

boodschappen buiten beschouwing gehouden)? Let op: Meerdere antwoorden mogelijk. 

▢ Auto, motor en rijwielen (bv. auto-onderdelen, fietsonderdelen enz.)  (1)  

▢ Consumentenelektronica  (2)  

▢ Persoonlijke verzorging  (3)  

▢ Huishoudelijke artikelen (bv. schoonmaakartikelen enz.)  (4)  

▢ Kleding, mode en textiel  (5)  

▢ Doe-het-zelf, tuin en dier  (6)  

▢ Educatie en vrije tijd (bv. schoolboeken, sportattributen enz.)  (7)  

▢ Wonen en inrichting (bv. keukenartikelen, meubels enz.)  (8)  

▢ Genotsmiddelen (bv. alcohol, tabak enz.)  (9)  

▢ Dienstverlening (bv. reisbureaus, kapsalons enz.)  (10)  
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Q17 3. Hoeveel geld besteed u maandelijks gemiddeld in fysieke winkels (voedingsmiddelen niet 

meegerekend)? 

o 0 - 150 euro  (1)  

o 151 - 250 euro  (2)  

o 251 - 350 euro  (3)  

o 351 - 450 euro  (4)  

o 451 - 550 euro  (5)  

o Meer dan 550 euro  (6)  

o Weet niet/ wil ik niet zeggen  (7)  
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Q26 Deel 3 (40 vragen/stellingen): De volgende vragen gaan over hoe u het hologram heeft ervaren. 

 

 

Page Break  

 

Q1 De volgende stellingen gaan over het zelfstandig gebruiken van het hologram. Geef bij de volgende 

stellingen aan in welke mate u het eens/oneens bent met de stelling.  

 
Helemaal 

oneens (1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) 

Helemaal 
eens (5) 

1: Ik voel me 
comfortabel 

om het 
interactieve 

hologram 
zelfstandig te 
gebruiken. (1)  

o  o  o  o  o  

2: Ik kan het 
interactieve 

hologram 
zonder moeite 

zelfstandig 
gebruiken. (2)  

o  o  o  o  o  

3: Zonder hulp 
voel ik me 

comfortabel 
bij het 

gebruiken van 
het hologram. 

(3)  

o  o  o  o  o  
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Q18 De volgende stellingen gaan over hoe behulpzaam het hologram is bij het beoordelen van het 

product. Geef bij de volgende stellingen aan in welke mate u het eens/oneens bent met de stelling.  

 
Helemaal 

oneens (1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) 

Helemaal 
eens (5) 

4: Dit 
hologram is 
behulpzaam 

bij het 
beoordelen 

van het 
product. (4)  

o  o  o  o  o  

5: Dit 
hologram is 
handig om 
bekend te 

worden met 
het product. 

(5)  

o  o  o  o  o  

6: Dit 
hologram 
toont de 

kenmerken 
van het 

product. (6)  

o  o  o  o  o  
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Q19 De volgende stellingen gaan over hoe realistisch het hologram is. Geef bij de volgende stellingen aan 

in welke mate u het eens/oneens bent met de stelling.  

 
Helemaal 

oneens (1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) 

Helemaal 
eens (5) 

7: Het 
weergegeven 
product heeft 

overeenkomsten 
met dit product 
in het echt. (4)  

o  o  o  o  o  

8: Het hologram 
van het product 

lijkt op het 
werkelijke 

product. (5)  

o  o  o  o  o  
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Q2 De volgende stellingen gaan over de mate waarin het holografisch weergegeven product echt 

aanwezig lijkt te zijn. Geef bij de volgende stellingen aan in welke mate u het eens/oneens bent met de 

stelling.  

 
Helemaal 

oneens (1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) 

Helemaal 
eens (5) 

9: De ervaring 
die ik had met 

het 
weergegeven 

product is 
hetzelfde als 

de ervaring die 
ik had met het 
product in het 

echt. (1)  

o  o  o  o  o  

10: Ik ervaarde 
het 

weergegeven 
product alsof 

het fysiek 
aanwezig was. 

(2)  

o  o  o  o  o  

11: Het 
weergegeven 
product was 

voor mij net zo 
aanwezig als in 

het echt. (3)  

o  o  o  o  o  
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Q20 De volgende stellingen gaan over de interactiviteit van het hologram. Geef bij de volgende stellingen 

aan in welke mate u het eens/oneens bent met de stelling.  

 
Helemaal 

oneens (1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) 

Helemaal 
eens (5) 

12: De 
interactie 

tussen mijn 
mobiel en het 

hologram 
verloopt 

soepel. (4)  

o  o  o  o  o  

13: Het 
weergegeven 
product kan 

goed reageren 
op mijn input 

via mijn 
mobiel. (5)  

o  o  o  o  o  
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Q11 De volgende stellingen gaan over de levendigheid van het hologram. Geef bij de volgende stellingen 

aan in welke mate u het eens/oneens bent met de stelling.  

 
Helemaal 

oneens (1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) 

Helemaal 
eens (5) 

14: Het 
weergegeven 

product is 
dynamisch. (4)  

o  o  o  o  o  

15: Het 
weergegeven 

product is 
levendig. (1)  

o  o  o  o  o  

16: Ik kan via het 
hologram op 
verschillende 

manieren 
productinformatie 

verkrijgen. (2)  

o  o  o  o  o  

17: Dit hologram 
bevat 

productinformatie 
die mijn zintuigen 

stimuleren. (3)  

o  o  o  o  o  
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Q22 De volgende stellingen gaan over de mate waarin u plezier heeft ervaren door het hologram. Geef bij 

de volgende stellingen aan in welke mate u het eens/oneens bent met de stelling.  

 
Helemaal 

oneens (1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) 

Helemaal 
eens (5) 

18: Het is prettig 
om dit hologram te 
gebruiken/ervaren. 

(4)  
o  o  o  o  o  

19: Het is leuk om 
dit hologram te 

gebruiken/ervaren. 
(1)  

o  o  o  o  o  

20: Het is 
vermakelijk om dit 

hologram te 
gebruiken/ervaren. 

(2)  

o  o  o  o  o  
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Q3 De volgende stellingen gaan over wat u voelde door het hologram. Geef bij de volgende stellingen aan 

in welke mate u het eens/oneens bent met de stelling.  

 
Helemaal 

oneens (1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) 

Helemaal 
eens (5) 

21: Ik voelde 
enthousiasme 

door de 
schoenen. (1)  

o  o  o  o  o  

22: Ik voelde 
spanning 

richting de 
schoenen. (2)  

o  o  o  o  o  

23: Ik voelde 
inspiratie door 
het hologram 

van de 
schoenen. (3)  

o  o  o  o  o  
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Q23 De volgende stellingen gaan over de tastbaarheid van het hologram. Geef bij de volgende stellingen 

aan in welke mate u het eens/oneens bent met de stelling.  

 
Helemaal 

oneens (1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) 

Helemaal 
eens (5) 

24: Het voelde 
alsof ik de 

schoenen kon 
aanraken. (4)  

o  o  o  o  o  

25: Het voelde 
alsof ik de 

schoenen kon 
vastgrijpen. 

(5)  

o  o  o  o  o  

26: Het leek 
alsof de 

schoenen 
fysiek tastbaar 

waren. (6)  

o  o  o  o  o  

27: Ik heb 
genoeg 

informatie 
over de 

schoenen om 
een goed idee 
te krijgen van 
het werkelijke 

product. (7)  

o  o  o  o  o  

28: Het is 
gemakkelijk 

om de 
schoenen 

duidelijk in te 
beelden. (8)  

o  o  o  o  o  
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Q4 De volgende stellingen gaan over uw houding om tijdens het kopen van sneakers het hologram te 

gebruiken?  

Het gebruiken van het hologram bij het kopen van sneakers lijkt mij... 

      

29
: 

(1
)  

o Heel 

slecht (1) 
o Slecht (2) 

o Neutr

aal (3) 
o Goed (4) 

o Heel 

goed (5) 

30
: 

(2
)  

o Heel 

onbevredig

end (1) 

o Onbevredig

end (2) 

o Neutr

aal (3) 

o Bevredig

end (4) 

o Heel 

Bevredige

nd (5) 

31
: 

(3
)  

o Heel 

onaangenaa

m (1) 

o Onaangena

am (2) 

o Neutr

aal (3) 

o Aangena

am (4) 

o Heel 

aangenaa

m (5) 

32
: 

(4
)  

o Heel 

vreselijk (1) 
o Vreselijk (2) 

o Neutr

aal (3) 
o Fijn (4) 

o Heel 

fijn (5) 
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Q5  

De volgende stellingen gaan over uw geneigdheid om tijdens het kopen van sneakers het hologram te 

gebruiken. Stel u staat in een schoenenwinkel en u bent opzoek naar nieuwe sneakers. In de winkel staat 

het hologram dat u zojuist heeft gebruikt. Houd dit in gedachte en geef op basis daarvan aan in hoe verre 

u het eens of oneens bent met de onderstaande stellingen.  

 
Helemaal 

oneens (1) 
Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) 

Helemaal 
eens (5) 

33: Ik zou het 
hologram 

gebruiken als 
ik in een 
winkel 

sneakers wil 
kopen. (1)  

o  o  o  o  o  

34: Ik 
verwacht dat 

ik het 
hologram zou 
gebruiken als 

ik in een 
winkel 

sneakers wil 
kopen. (2)  

o  o  o  o  o  

35: Ik ben van 
plan het 

hologram te 
gebruiken als 

ik in een 
winkel 

sneakers wil 
kopen. (3)  

o  o  o  o  o  

36: Ik zou 
anderen 

aanraden om 
het hologram 
te gebruiken 

indien ze 
sneakers 

willen kopen. 
(4)  

o  o  o  o  o  
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Q29 De volgende vragen gaan over uw houding richting het gebruiken van het hologram.  

Het gebruiken van dit hologram lijkt mij.... 

      

37
: 

(1
)  

o Heel 

slecht (1) 
o Slecht (2) 

o Neutr

aal (3) 
o Goed (4) 

o Heel 

goed (5) 

38
: 

(2
)  

o Heel 

onbevredig

end (1) 

o Onbevredig

end (2) 

o Neutr

aal (3) 

o Bevredig

end (4) 

o Heel 

Bevredige

nd (5) 

39
: 

(3
)  

o Heel 

onaangenaa

m (1) 

o Onaangena

am (2) 

o Neutr

aal (3) 

o Aangena

am (4) 

o Heel 

aangenaa

m (5) 

40
: 

(4
)  

o Heel 

vreselijk (1) 
o Vreselijk (2) 

o Neutr

aal (3) 
o Fijn (4) 

o Heel 

fijn (5) 

 

 

End of Block: Default Question Block 
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4. Instructietekst voor respondenten 
 

Allereerst bedankt voor het meewerken aan dit onderzoek. Voor u 
ziet u een werkend hologram dat een product illustreert. Voordat u 
het hologram benadert, beeldt u zich eerst in dat u een consument 
bent binnen een schoenenwinkel die opzoek is naar nieuwe sneakers. 
Het gaat er hierbij niet om of het weergegeven product naar uw 
persoonlijke smaak is, maar om de ervaring die u heeft ten aanzien 
van het gebruiken van het hologram. Ook wil ik u van tevoren 
inlichten dat u uw mobiel kunt gebruiken voor interactie met het 
hologram, probeert u dit eerst graag zelf. Mocht u er echt niet uit 
komen kunt u mij vragen stellen. U mag nu het hologram bestuderen 
en vervolgens proberen uw mobiel te gebruiken voor interactie met 
het hologram. Daarna mag u naar de computer gaan voor het 
invullen van de vragenlijst.  
  

Voor het gebruiken van het hologram moet u deze QR-code scannen: 
 

 



 

84 
 

5. Beoordelingsformulier bedrijfsbegeleider  
 

 
(Plaats en datum: 29-03-2019) 


