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Samenvatting 

 

In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: wat is het effect van het ge-

bruik van verschillende typen tussenkopjes op de begrijpelijkheid van een tekst, de waardering 

van een tekst en de waardering van een organisatie? Loo van Eck Communicatie vermoedt dat 

mensen een brief met inhoudelijke tussenkopjes positiever beoordelen dan een brief met 

thematische tussenkopjes. Maar is dit wel zo? En waarom dan?  

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat mensen een brief met tussenkopjes 

positiever beoordelen dan een brief zonder tussenkopjes. Een brief met inhoudelijke tussen-

kopjes wordt niet positiever beoordeeld dan een brief met thematische tussenkopjes. Echter, 

mensen beoordelen een brief met inhoudelijke tussenkopjes wél het positiefst. Een brief met 

inhoudelijke tussenkopjes wordt namelijk op vijf constructen positiever beoordeeld dan een 

brief zonder tussenkopjes. Een brief met thematische tussenkopjes wordt daarentegen op 

slechts drie constructen positiever beoordeeld dan een brief zonder tussenkopjes. De resulta-

ten van het huidige onderzoek tonen ook aan dat mensen een brief met inhoudelijke tussen-

kopjes waarschijnlijk het positiefst beoordelen, omdat zij in één oogopslag kunnen zien waar 

deze brief over gaat. Daarnaast tonen de resultaten van het huidige onderzoek aan dat zowel 

mensen met veel voorkennis als mensen met weinig voorkennis een brief met inhoudelijke 

tussenkopjes het positiefst beoordelen. Mannen en vrouwen beoordelen de verschillende 

typen tussenkopjes wel verschillend. Mannen beoordelen een brief met thematische tussen-

kopjes het positiefst, terwijl vrouwen juist een brief met inhoudelijke tussenkopjes het posi-

tiefst beoordelen. Tot slot laten de resultaten van het huidige onderzoek zien dat de verschil-

lende typen tussenkopjes niet in alle typen brieven hetzelfde worden beoordeeld. In een rela-

tief ingewikkelde brief scoren inhoudelijke tussenkopjes het beste. In een relatief eenvoudige 

brief scoren thematische tussenkopjes echter beter. 

Geconcludeerd werd dan ook dat Loo van Eck Communicatie organisaties terecht ad-

viseert inhoudelijke tussenkopjes te gebruiken. Dit type tussenkopje wordt namelijk het posi-

tiefst beoordeeld. Echter, Loo van Eck Communicatie moet er wel rekening mee houden dat 

niet iedereen de verschillende typen tussenkopjes hetzelfde beoordeelt. Mannen geven na-

melijk de voorkeur aan een brief met thematische tussenkopjes, terwijl vrouwen juist liever 

een brief met inhoudelijke tussenkopjes lezen. Daarnaast is het voor Loo van Eck Communica-

tie belangrijk om te weten dat de verschillende typen tussenkopjes niet in alle typen brieven 

hetzelfde effect hebben. In een relatief ingewikkelde brief doe je er goed aan inhoudelijke 

tussenkopjes te gebruiken. Schrijf je echter een relatief eenvoudige brief, dan kun je beter 

thematische tussenkopjes gebruiken.  
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1. Inleiding 

 

Het schrijven van een zakelijke brief is niet gemakkelijk. Een zakelijke brief is eigenlijk het visi-

tekaartje van een organisatie. Als organisatie laat je zien wie je werkelijk bent. Ben je eigen-

tijds, persoonlijk en transparant? Of ben je juist ouderwets, star en onduidelijk? Loo van Eck 

Communicatie helpt organisaties bij het schrijven van zakelijke brieven. Eén van de adviezen 

die Loo van Eck Communicatie organisaties geeft is, ‘gebruik tussenkopjes’. Tussenkopjes ver-

groten de begrijpelijkheid van een tekst. Dat is aangetoond in diverse wetenschappelijke on-

derzoeken (Bransford & Johnson, 1972; Lorch & Lorch, 1995; Sanchez, Lorch & Lorch, 2001). 

Toch vergroten tussenkopjes de begrijpelijkheid van een tekst niet altijd. Lorch, Lorch, Rit-

chey, McGovern en Coleman (2001) laten bijvoorbeeld zien dat wanneer tussenkopjes slecht 

geformuleerd zijn, zij er juist voor kunnen zorgen dat mensen veel minder begrijpen van een 

tekst. Het is dus belangrijk dat de tussenkopjes in een tekst goed geformuleerd zijn. Maar 

wanneer zijn de tussenkopjes in een tekst goed geformuleerd?  

Loo van Eck Communicatie maakt onderscheid tussen thematische tussenkopjes en 

inhoudelijke tussenkopjes. Thematische tussenkopjes geven een globale omschrijving van de 

belangrijkste onderwerpen die worden besproken in de tekst. Kenmerkend voor inhoudelijke 

tussenkopjes is dat ze de kernboodschap van elke afzonderlijke alinea aanduiden. Loo van Eck 

Communicatie adviseert organisaties inhoudelijke tussenkopjes te gebruiken. Zij vermoeden 

namelijk dat een brief met inhoudelijke tussenkopjes positiever wordt beoordeeld dan een 

brief met thematische tussenkopjes. Maar is dit wel zo? Is een brief met inhoudelijke tussen-

kopjes begrijpelijker? Vinden mensen het prettiger om een brief met inhoudelijke tussenkop-

jes te lezen? En beoordelen mensen het imago van een organisatie positiever na het lezen van 

een brief met inhoudelijke tussenkopjes? Nooit is wetenschappelijk onderzocht of een brief 

met inhoudelijke tussenkopjes daadwerkelijk beter wordt beoordeeld dan een brief met the-

matische tussenkopjes. Loo van Eck Communicatie heeft daarom samen met de Universiteit 

Utrecht een onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag cen-

traal: 

 

Wat is het effect van het gebruik van verschillende typen tussenkopjes op de begrijpelijkheid 

van een tekst, de waardering van een tekst en de waardering van een organisatie? 

 

Voor u ligt het onderzoeksverslag van dit onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt meer aandacht 

besteed aan het theoretisch kader waarbinnen dit onderzoek zich afspeelt. Tevens worden de 

onderzoeksvragen en hypothesen geformuleerd. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de onder-

zoeksmethoden die in dit onderzoek centraal staan. Allereerst wordt het onderzoeksontwerp 

gepresenteerd. Vervolgens wordt achtereenvolgens het materiaal, de instrumentatie, de pre-

test, de procedure en de samenstelling van de steekproef besproken. In hoofdstuk 4 wordt 

ingegaan op de resultaten van het onderzoek, die in de conclusie in hoofdstuk 5 worden sa-

mengevat en geduid. De discussie die in hoofdstuk 6 aan bod komt, bespreekt de tekortko-

mingen van het huidige onderzoek, de waardevolle resultaten en enkele suggesties voor toe-

komstig onderzoek.  
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2. Theoretisch kader 

 

Vergroten tussenkopjes de begrijpelijkheid van een tekst? Hoe vergroten tussenkopjes de 

begrijpelijkheid van een tekst? Vergroten tussenkopjes altijd de begrijpelijkheid van een 

tekst? En wat is eigenlijk een goed tussenkopje? Diverse onderzoekers hebben al eerder on-

derzoek gedaan naar de effectiviteit van tussenkopjes. In dit hoofdstuk worden de belangrijk-

ste onderzoeksresultaten van deze onderzoekers besproken. Uiteindelijk zal dit leiden tot de 

formulering van de onderzoeksvragen en de hypothesen.  

 

2.1 Tekstbegrip 

 

Organisaties vinden het belangrijk begrijpelijke brieven te versturen. Maar hoe begrijpen 

mensen brieven? Kintsch (1998) stelt dat mensen bij het lezen van een tekst altijd proberen 

een coherente cognitieve tekstrepresentatie te construeren. Om een tekst volledig te begrij-

pen, moeten mensen een coherente cognitieve tekstrepresentatie construeren op drie ni-

veaus (Kintsch, 1998). Allereerst moeten mensen op het niveau van de oppervlaktestructuur 

een coherente cognitieve tekstrepresentatie proberen te construeren. Op dit niveau selecte-

ren mensen de semantische en syntactische rol van de woorden die zij lezen en slaan deze op 

in het werkgeheugen. Wanneer mensen de hele zin hebben geanalyseerd, vergeten zij de 

vormrepresentatie. Dit verklaart ook waarom mensen zich vaak alleen van de laatst gelezen 

zin de letterlijke vormrepresentatie kunnen herinneren. De letterlijke vormrepresentaties van 

de andere zinnen zijn zij vergeten (Fletcher, 1994 in Land, 2009). Wanneer mensen een cohe-

rente cognitieve tekstrepresentatie hebben geconstrueerd op het niveau van de oppervlakte-

structuur, moeten zij proberen een betekenis aan de tekst toe te kennen. Op dit niveau moe-

ten mensen proberen semantische informatie op globaal en lokaal niveau te combineren en 

deze informatie tot een samenhangend netwerk van proposities te coderen. De verschillende 

woorden in een zin moeten dus worden geïnterpreteerd en aan elkaar worden gerelateerd. 

Wanneer mensen dit goed doen, kunnen zij een betekenisvolle zin vormen. Toch hebben 

mensen die een betekenis aan de tekst hebben toegekend, de tekst nog niet op het meest 

diepe niveau begrepen. Nadat mensen op het niveau van de betekenisrepresentatie een co-

herente cognitieve tekstrepresentatie hebben geconstrueerd, moeten zij namelijk ook op het 

niveau van het situatiemodel een coherente cognitieve tekstrepresentatie proberen te con-

strueren. Op dit niveau maken mensen een mentale voorstelling van de zin in hun hoofd. Dit 

doen zij door de informatie uit de tekst te integreren en te relateren aan de bestaande ken-

nisstructuren in hun hoofd (zie Figuur 1). Mensen met veel voorkennis kunnen dan ook mak-

 

Figuur 1: Op het niveau van het situatiemodel maken lezers een mentale voorstelling van de 

zin in hun hoofd op basis van de informatie in de tekst en hun voorkennis. Wanneer lezers de 

zin “Marieke en René lopen door de groene wei zoekend naar verse paardenbloemen” lezen, 

kunnen zij bijvoorbeeld het linker of het rechter beeld in hun hoofd construeren (Land, 2009). 
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kelijker een coherente cognitieve tekstrepresentatie construeren op het niveau van het situa-

tiemodel dan mensen met weinig voorkennis (Land, 2009).  

 

2.2 Tekstbegrip en tussenkopjes 

 

Wanneer mensen een coherente cognitieve tekstrepresentatie van een tekst hebben gecon-

strueerd op het niveau van het situatiemodel, dan hebben zij de tekst volledig begrepen 

(Kintsch, 1998). Het construeren van een coherent situatiemodel van een tekst zal gemakke-

lijker zijn voor mensen die een tekst lezen waarin de tekststructuur is geëxpliciteerd (Kamal-

ski, Sanders & Lentz, 2008; McNamara, Kintsch, Songer & Kintsch, 1996). Deze mensen kun-

nen de geëxpliciteerde tekststructuur immers gebruiken als raamwerk bij het construeren van 

een coherente cognitieve tekstrepresentatie op het niveau van het situatiemodel.  

De tekststructuur van een tekst kan worden geëxpliciteerd door lexicale signalen. 

Tussenkopjes
 
zijn wellicht één van de belangrijkste lexicale signalen die de tekststructuur van 

een tekst expliciteren. Eyrolle, Virbel en Lemarié (2008: 241) omschrijven tussenkopjes als “a 

kind of advance organisers”. Tussenkopjes kunnen mensen helpen bij het identificeren van 

een nieuw onderwerp in de tekst, bij het herkennen van de meest belangrijke onderwerpen in 

de tekst en bij het identificeren van de plaats van het onderwerp in de tekst (Hyönä & Lorch, 

2004; Lorch, 1989). Daarnaast kunnen tussenkopjes relevante voorkennis activeren en de 

onderwerpen van de tekst labellen (Lorch & Lorch, 1996). Meestal functioneren tussenkopjes 

ook als een raamwerk bij het categoriseren van nieuwe informatie (Hyönä & Lorch, 2004). De 

informatie in de tekst wordt dan verbonden met het tussenkopje dat er boven staat en zo ook 

opgeslagen in het geheugen. Tussenkopjes kunnen zodoende het construeren van een cohe-

rente cognitieve tekstrepresentatie op het niveau van het situatiemodel vergemakkelijken. De 

cognitieve last die mensen ervaren wanneer zij een tekst lezen met tussenkopjes zal dan ook 

minder zijn dan wanneer zij een tekst lezen zonder tussenkopjes (Hyönä & Lorch, 2004).  

Diverse onderzoeken laten zien dat tussenkopjes inderdaad een positief effect heb-

ben op de begrijpelijkheid van een tekst. Bransford en Johnson (1972) laten bijvoorbeeld zien 

dat mensen gesproken teksten beter begrijpen en beter herinneren wanneer zij van te voren 

weten wat het onderwerp zal zijn van de gesproken tekst. Wanneer mensen het onderwerp 

van de gesproken tekst achteraf te horen krijgen of helemaal niet te horen krijgen, dan be-

grijpen en herinneren zij de gesproken tekst veel slechter. Sanchez et al. (2001) tonen aan dat 

mensen geschreven teksten ook beter herinneren wanneer zij van te voren weten wat het 

onderwerp zal zijn van de geschreven tekst. Daarnaast blijkt uit een onderzoek van Lorch en 

Lorch (1995) dat mensen ook de volgorde van de onderwerpen in een tekst beter kunnen 

herinneren wanneer er tussenkopjes in de tekst staan. Lorch et al. (2001) laten zien dat men-

sen geschreven teksten met tussenkopjes niet alleen beter herinneren, maar ook beter kun-

nen samenvatten. Dit toont aan dat mensen die een geschreven tekst met tussenkopjes lezen 

beter in staat zijn een coherent situatiemodel te construeren van de tekst dan mensen die 

een geschreven tekst zonder tussenkopjes lezen.   

 

2.3 Hoe vergroten tussenkopjes de begrijpelijkheid van een tekst? 

 

Dat tussenkopjes een positief effect hebben op de begrijpelijkheid van een tekst is duidelijk. 

Maar hoe vergroten deze lexicale signalen de begrijpelijkheid van een tekst nu precies? Diver-

se onderzoekers laten zien dat tussenkopjes op verschillende manieren de begrijpelijkheid 

van een tekst kunnen vergroten. Volgens de ‘selection hypothesis’ gebruiken mensen die een 

tekst met tussenkopjes lezen een andere verwerkingsstrategie dan mensen die een tekst zon-

der tussenkopjes lezen (Loman & Mayer, 1983; Mayer et al., 1984; Meyer et al., 1980; Meyer 
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& Rice, 1982, 1989 allen in Lorch & Lorch, 1995; Sanchez et al., 2001). Onderscheid wordt 

gemaakt tussen de ‘linear strategy’ en de ‘structure strategy’. Mensen die een tekst zonder 

tussenkopjes lezen gebruiken de ‘linear strategy’. Deze mensen weten niet hoe de structuur 

van de tekst in elkaar zit. De tekst zien zij als een lijst ongeordende ideeën. Mensen die een 

tekst zonder tussenkopjes hebben gelezen zullen dan ook meer moeite hebben de inhoud te 

herinneren. Sanchez et al. (2001: 419) beschrijven het herinneringsproces van mensen die 

een tekst zonder tussenkopjes hebben gelezen als volgt: “at recall, the list representation is 

searched serially, with recall of a specific idea cueing recall of the next idea in the list”. Men-

sen die een tekst met tussenkopjes lezen gebruiken niet de ‘linear strategy’, maar de ‘struc-

ture strategy’. Deze mensen zijn zich veel meer bewust van hoe de verschillende onderwer-

pen in een tekst zich tot elkaar verhouden. Daardoor zullen zij zich ook meer van de tekst her-

inneren: “at recall, readers use their hierarchical representation of the text’s topic structure to 

access memory for content in a top-down manner” (Sanchez et al., 2001: 419).  

De ‘implementation hypothesis’ geeft een andere verklaring voor het feit dat tussen-

kopjes een positief effect hebben op de begrijpelijkheid van een tekst (Lorch & Lorch, 1995; 

Lorch, Lorch & Inman, 1993 in Sanchez et al., 2001). In tegenstelling tot de ‘selection hypothe-

sis’, stelt de ‘implementation hypothesis’ dat mensen altijd dezelfde verwerkingsstrategie 

gebruiken om een tekst te verwerken. Volgens de ‘implementation hypothesis’ gebruiken 

mensen altijd, dus ook wanneer zij een tekst zonder tussenkopjes lezen, de ‘structure strate-

gy’. Mensen zijn zich namelijk bewust van het belang van een tekststructuur en zullen dus 

altijd proberen deze te achterhalen. Mensen die een tekst met tussenkopjes lezen hebben 

echter wel een voordeel ten opzichte van mensen die een tekst zonder tussenkopjes lezen. 

Tussenkopjes expliciteren namelijk de tekststructuur. Het gebruik van de ‘structure strategy’ 

wordt daardoor vergemakkelijkt. De ‘selection hypothesis’ stelt dat dit verklaart waarom 

mensen die een tekst met tussenkopjes lezen beter in staat zijn de tekststructuur te achterha-

len en te herinneren dan mensen die een tekst zonder tussenkopjes lezen.  

Lorch en Lorch (1995) hebben onderzocht hoe het positieve effect van tussenkopjes 

op de begrijpelijkheid van een tekst nu daadwerkelijk verklaard kan worden. Wordt het posi-

tieve effect verklaard door de ‘selection hypothesis’ of door de ‘implementation hypothesis’? 

Om dit te achterhalen, hebben Lorch en Lorch (1995) proefpersonen een tekst met of zonder 

tussenkopjes voorgelegd. Nadat de proefpersonen de tekst hadden gelezen, moesten zij op-

schrijven wat zij zich nog herinnerden van de tekst. Een deel van de proefpersonen kreeg tij-

dens deze taak zogenoemde ‘topic cues’ aangeboden. Deze ‘topic cues’ bestonden uit 

kaartjes waarop de belangrijkste onderwerpen van de tekst waren geschreven. De overige 

proefpersonen kregen tijdens de herinneringstaak geen ‘topic cues’ aangeboden. Deze proef-

personen moesten dus zonder enige vorm van hulp proberen zich zoveel mogelijk te herinne-

ren van de tekst. Lorch en Lorch (1995) hadden het vermoeden dat als de ‘selection hypothe-

sis’ het positieve effect van het gebruik van tussenkopjes zou kunnen verklaren, er een ver-

schil zou moeten zijn tussen hoe mensen die een tekst met tussenkopjes hadden gelezen 

zouden reageren op de ‘topic cues’ en hoe mensen die een tekst zonder tussenkopjes hadden 

gelezen zouden reageren op de ‘topic cues’. Vooral mensen die een tekst met tussenkopjes 

hadden gelezen, zouden baat moeten hebben bij het gebruik van ‘topic cues’. Volgens de ‘se-

lection hypothesis’ hebben mensen die een tekst met tussenkopjes hebben gelezen namelijk 

de ‘structure strategy’ gebruikt om de tekst te verwerken. Deze mensen zijn zich dus bewust 

van hoe de verschillende onderwerpen in een tekst zich tot elkaar verhouden. De ‘topic cues’ 

zullen hen hieraan herinneren. Mensen die een tekst zonder tussenkopjes hebben gelezen, 

hebben daarentegen de ‘linear strategy’ gebruikt om de tekst te verwerken. Deze mensen 

hebben geen goed beeld gecreëerd van de tekststructuur. De ‘topic cues’ zullen hen dan ook 

niet kunnen helpen zich meer van de tekst te herinneren. Lorch en Lorch (1995: 539) ver-
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woorden dit als volgt: “providing the text topics as cues to guide recall should facilitate recall 

more for students receiving signals than for students who do not receive signals. The reason is 

that the topic cues are more compatible with the way in which readers receiving signals enco-

ded the text than with the way in which readers in the no-signals condition encoded the text”.  

Als de ‘implementation hypothesis’ de juiste verklaring zou bieden voor het positieve 

effect van tussenkopjes, dan zouden mensen die een tekst met tussenkopjes hadden gelezen 

en mensen die een tekst zonder tussenkopjes hadden gelezen ook verschillend moeten reage-

ren op het gebruik van ‘topic cues’. Het effect zou echter omgekeerd moeten zijn. Juist men-

sen die een tekst zonder tussenkopjes hadden gelezen, zouden baat moeten hebben bij het 

gebruik van ‘topic cues’. Volgens de ‘implementation hypothesis’ gebruiken mensen namelijk 

altijd de ‘structure strategy’ om een tekst te verwerken. Tussenkopjes vergemakkelijken het 

gebruik van de ‘structure strategy’. Daardoor zullen mensen die een tekst met tussenkopjes 

hebben gelezen zich meer herinneren van de tekst dan mensen die een tekst zonder tussen-

kopjes hebben gelezen. Dit effect zal echter teniet worden gedaan door het gebruik van ‘topic 

cues’. Mensen die een tekst zonder tussenkopjes hebben gelezen, zullen daardoor namelijk 

herinnerd worden aan de tekststructuur. Wanneer mensen die een tekst zonder tussenkopjes 

hebben gelezen ‘topic cues’ krijgen aangeboden, zullen zij zich dus meer gaan herinneren van 

de tekst.  

Lorch en Lorch (1995) laten zien dat de ‘selection hypothesis’ de juiste verklaring 

biedt voor het positieve effect van tussenkopjes op de begrijpelijkheid van een tekst. Vooral 

mensen die een tekst met tussenkopjes hebben gelezen blijken zich meer van de tekst te 

kunnen herinneren wanneer zij ‘topic cues’ krijgen aangeboden. Mensen die een tekst zonder 

tussenkopjes hebben gelezen herinneren zich nauwelijks meer van de tekst wanneer zij ‘topic 

cues’ krijgen aangeboden dan wanneer zij geen ‘topic cues’ krijgen aangeboden. Dit toont aan 

dat mensen die een tekst met tussenkopjes hebben gelezen wel degelijk een andere tekst-

verwerkingsstrategie hebben gebruikt dan mensen die een tekst zonder tussenkopjes hebben 

gelezen. Mensen die een tekst zonder tussenkopjes hebben gelezen, zijn er namelijk niet in 

geslaagd een goed beeld te creëren van hoe de verschillende onderwerpen in de tekst zich tot 

elkaar verhouden. De ‘topic cues’ konden hen daardoor niet helpen tijdens de herinnerings-

taak. Aangezien de ‘topic cues’ mensen die een tekst met tussenkopjes hadden gelezen wel 

deden herinneren aan hoe zij de tekst hadden verwerkt, hielpen ze hen wel beter te scoren 

tijdens de herinneringstaak. Geconcludeerd kan dan ook worden dat de ‘selection hypothesis’ 

het positieve effect van tussenkopjes verklaart.  

Lorch en Lorch (1995) doen vermoeden dat de ‘selection hypothesis’ waarschijnlijk 

de juiste verklaring biedt voor het feit dat tussenkopjes een positief effect hebben op de be-

grijpelijkheid van een tekst. Mensen die een tekst met tussenkopjes lezen gebruiken een an-

dere verwerkingsstrategie dan mensen die een tekst zonder tussenkopjes lezen. Daardoor zijn 

zij zich veel meer bewust van de structuur van de tekst en herinneren zij zich de inhoud van 

de tekst beter. Het onderzoek van Lorch en Lorch (1995) kent echter een beperking. Sanchez, 

et al. (2001) wijzen er op dat Lorch en Lorch (1995) alleen indirect bewijs leveren voor de ‘se-

lection hypothesis’. Sanchez et al. (2001) hebben daarom opnieuw onderzoek gedaan naar 

hoe het positieve effect van tussenkopjes op de begrijpelijkheid van een tekst verklaard kan 

worden. Ook deze onderzoekers waren geïnteresseerd in de vraag of het positieve effect van 

tussenkopjes verklaard wordt door de  ‘selection hypothesis’ of door de ‘implementation hy-

pothesis’. Daarom hebben zij een deel van de proefpersonen voorafgaand aan het experi-

ment onderworpen aan een training waarin hen de ‘structure strategy’ werd aangeleerd. Een 

ander deel van de proefpersonen volgde voorafgaand aan het experiment geen training. De 

gedachte hierachter was dat als de ‘selection hypothesis’ het positieve effect van het gebruik 

van tussenkopjes zou kunnen verklaren, er dan een verschil zou moeten zijn tussen hoe men-
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sen die een training hadden gevolgd en mensen die geen training hadden gevolgd reageren 

op het gebruik van tussenkopjes. Mensen die een training hadden gevolgd zouden altijd de 

‘structure strategy’ gebruiken om een tekst te verwerken. Als gevolg daarvan zouden zij een 

tekst met tussenkopjes even goed moeten onthouden als een tekst zonder tussenkopjes. 

Mensen die geen training hadden gevolgd zouden de ‘lineair strategy’ gebruiken om een tekst 

zonder tussenkopjes te verwerken en de ‘structure strategy’ gebruiken om een tekst met tus-

senkopjes te verwerken. Daardoor zouden mensen die geen training hadden gevolgd een 

tekst met tussenkopjes beter moeten onthouden dan een tekst zonder tussenkopjes.  

Als niet de ‘selection hypothesis’, maar de ‘implementation hypothesis’ het positieve 

effect van het gebruik van tussenkopjes zou kunnen verklaren, dan zouden mensen die een 

training hadden gevolgd en mensen die geen training hadden gevolgd niet verschillend moe-

ten reageren op het gebruik van tussenkopjes. Mensen zouden dan immers altijd de ‘struc-

ture strategy’ gebruiken om een tekst te verwerken. Wel zou een tekst met tussenkopjes het 

gemakkelijker maken voor mensen de ‘structure strategy’ toe te passen. Daarom zouden 

mensen een tekst met tussenkopjes beter moeten onthouden dan een tekst zonder tussen-

kopjes. Ook het volgen van een training kan het gemakkelijker maken de ‘structure strategy’ 

toe te passen. Mensen die een training hadden gevolgd zouden een tekst dus altijd beter 

moeten onthouden dan mensen die geen training hadden gevolgd. Kortom: als de ‘selection-

hypothesis’ correct is moet er een interactie-effect worden gevonden tussen het wel of niet 

volgen van een training en het wel of niet lezen van een tekst met tussenkopjes, terwijl als de 

‘implementation hypothesis’ correct is moet er een hoofdeffect worden gevonden van de 

twee variabelen.  

Sanchez et al. (2001) tonen aan dat de ‘selection hypothesis’ de enige juiste verkla-

ring biedt voor het feit dat tussenkopjes een positief effect hebben op de begrijpelijkheid van 

een tekst. Mensen die geen training hebben gevolgd en een tekst zonder tussenkopjes heb-

ben gelezen blijken het minst van de tekst te hebben onthouden. Mensen die geen training 

hebben gevolgd en een tekst met tussenkopjes hebben gelezen blijken beduidend meer van 

de tekst te hebben onthouden. Deze mensen onthouden echter evenveel van de tekst als 

mensen die wel een training hebben gevolgd. Ook blijkt dat mensen die een training hebben 

gevolgd en een tekst met tussenkopjes hebben gelezen niet meer hebben onthouden van de 

tekst dan mensen die een training hebben gevolgd en een tekst zonder tussenkopjes hebben 

gelezen. Mensen die een training hebben gevolgd en/ of een tekst met tussenkopjes hebben 

gelezen onthouden dus altijd meer van de tekst dan mensen die geen training hebben ge-

volgd én een tekst zonder tussenkopjes hebben gelezen. Dit wijst erop dat de ‘selection hypo-

thesis’ correct is. Immers, als de ‘implementation’ hypothesis correct was geweest, dan had-

den mensen die een tekst met tussenkopjes hadden gelezen altijd beter moeten scoren dan 

mensen die een tekst zonder tussenkopjes hadden gelezen. Daarnaast hadden ook mensen 

die een training hadden gevolgd altijd beter moeten scoren dan mensen die geen training 

hadden gevolgd. Een dergelijk effect werd niet gevonden. Geconcludeerd kan dan ook wor-

den dat het positieve effect van tussenkopjes verklaard wordt door de ‘selection hypothesis’.  

Lorch en Lorch (1995) en Sanchez et al. (1995) tonen beide aan dat mensen gedwon-

gen worden een andere verwerkingsstrategie te gebruiken wanneer zij een tekst met tussen-

kopjes lezen. In plaats van de ‘linear strategy’, gebruiken mensen die een tekst met tussen-

kopjes lezen namelijk de ‘structure strategy’. De vraag is echter of deze conclusie correct is. 

Gebruiken mensen die een tekst met tussenkopjes lezen daadwerkelijk tijdens het lezen een 

andere verwerkingsstrategie? Hyönä en Lorch (2004) wijzen er op dat het ook zo zou kunnen 

zijn dat tussenkopjes alleen een effect hebben op de herinneringsstrategie die mensen ge-

bruiken. In theorie zou het zo kunnen zijn dat doordat tussenkopjes de tekststructuur opval-

lender maken, mensen die een tekst met tussenkopjes hebben gelezen tijdens het herinne-
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ringsproces een herinneringsstrategie toepassen waarbij zij meer vertrouwen op de geëxplici-

teerde tekststructuur. Het positieve effect van tussenkopjes zou dan niet kunnen worden 

toegeschreven aan het feit dat mensen gedwongen worden een andere verwerkingsstrategie 

te gebruiken, maar aan het feit dat mensen gedwongen worden een andere herinneringsstra-

tegie te gebruiken.  

Om met zekerheid vast te kunnen stellen of mensen die een tekst met tussenkopjes 

lezen daadwerkelijk tijdens het lezen een andere verwerkingsstrategie gebruiken, hebben 

Hyönä en Lorch (2004) een eyetrackingonderzoek uitgevoerd. Daarbij hebben ze gekeken 

naar de oogbewegingen van lezers van teksten met tussenkopjes en zonder tussenkopjes. Het 

blijkt dat lezers van teksten met tussenkopjes een tekst inderdaad anders lezen dan lezers van 

teksten zonder tussenkopjes. Hyönä en Lorch (2004) laten zien dat wanneer mensen een tekst 

met tussenkopjes lezen, zij speciale aandacht besteden aan het lezen van de tussenkopjes. De 

tussenkopjes in de tekst gebruiken zij namelijk om nieuwe onderwerpen te identificeren. 

Wanneer mensen eenmaal een nieuw onderwerp in de tekst hebben herkend, dan openen zij 

een nieuw ‘memory slot’. De informatie die mensen lezen nadat zij het tussenkopje hebben 

gelezen wordt opgeslagen in dit ‘memory slot’. Het tussenkopje functioneert dus eigenlijk als 

een soort mentaal frame waarbinnen de nieuwe informatie in de tekst wordt geplaatst. Dit 

verklaart ook waarom mensen die een tekst met tussenkopjes lezen voortdurend terugkijken 

naar de tussenkopjes. Wanneer mensen een nieuw tussenkopje in de tekst lezen, dan sluiten 

zij het oude ‘memory slot’. Daarbij wordt de informatie in het oude ‘memory slot’ geïnte-

greerd door middel van zogenoemde ‘wrap-up’ processen. Tijdens deze ‘wrap-up’ processen 

kijken mensen van de laatste zin vaak terug naar eerdere zinnen om te controleren of zij de 

belangrijkste informatie in de tekst hebben geïdentificeerd. Wanneer mensen de ‘wrap-up’ 

processen hebben afgerond en het oude ‘memory-slot’ hebben gesloten, openen zij een 

nieuw ‘memory-slot’. Het leesproces begint dan opnieuw.  

Mensen die een tekst zonder tussenkopjes lezen hebben een ander leespatroon. In 

tegenstelling tot mensen die een tekst met tussenkopjes lezen, besteden mensen die een 

tekst zonder tussenkopjes lezen speciale aandacht aan het lezen van de openingszin van elke 

alinea. Dit wijst er op dat zij meer moeite hebben nieuwe onderwerpen in de tekst te identifi-

ceren. Het is voor mensen die een tekst zonder tussenkopjes lezen dan ook moeilijker op het 

juiste moment een nieuw ‘memory-slot’ te openen. Daarnaast is het voor hen ook moeilijker 

op het juiste moment een oud ‘memory-slot’ te sluiten. Immers, doordat er geen tussenkop-

jes in de tekst staan weten zij niet op welk moment precies er een nieuw onderwerp in de 

tekst wordt aangesneden. Aangezien mensen die een tekst zonder tussenkopjes lezen vaak 

terugkijken naar de openingszin van elke alinea, vermoeden Hyönä en Lorch (2004) dat deze 

zin functioneert als mentaal frame. Echter, niet altijd wordt in de openingszin van een alinea 

het onderwerp goed aangeduid. Mensen die een tekst zonder tussenkopjes lezen zullen er 

dan ook niet altijd in slagen de juiste informatie in het juiste ‘memory-slot’ op te slaan. Daar-

naast zullen zij het ook moeilijker vinden om op het juiste moment de juiste informatie in het 

juiste ‘memory-slot’ te integreren door midden van de eerder genoemde ‘wrap-up-

processen’. Dit verklaart ook waarom zij minder goed scoren op herinneringstaken.  

Geconcludeerd kan dus worden dat tussenkopjes een positief effect hebben op de 

begrijpelijkheid van een tekst, doordat ze mensen tijdens het lezen helpen bij het construeren 

van een coherente cognitieve tekstrepresentatie op het niveau van het situatiemodel. Men-

sen die een tekst met tussenkopjes lezen gebruiken namelijk de ‘structure strategy’ om de 

tekst te verwerken. Daardoor zijn zij zich veel meer bewust van hoe de verschillende onder-

werpen in de tekst zich tot elkaar verhouden. Hyönä en Lorch (2004) laten zien dat mensen 

die een tekst zonder tussenkopjes lezen veel meer moeite hebben om tijdens het lezen een 

coherent situatiemodel te construeren. Dit wordt veroorzaakt doordat zij de tekst met behulp 
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van de ‘linear strategy’ verwerken, zo bleek uit onderzoek van Lorch en Lorch (1995) en San-

chez et al. (2001). Mensen die een tekst zonder tussenkopjes lezen vinden het moeilijk nieu-

we onderwerpen in de tekst te identificeren. Aangezien ze hierbij geen gebruik kunnen maken 

van tussenkopjes, moeten zij andere karakteristieken gebruiken. Hyönä en Lorch (2004) laten 

zien dat lezers van teksten zonder tussenkopjes dan ook speciale aandacht besteden aan de 

openingszin van een alinea. Diverse andere onderzoekers (Lorch & Lorch, 1996; Lorch et al., 

2001) vermoeden dat ook andere karakteristieken van de tekst belangrijk zijn. Mensen die 

een tekst zonder tussenkopjes lezen letten bijvoorbeeld meer op hoe uitgebreid de verschil-

lende onderwerpen in een tekst worden besproken.  

 

2.4 Niet alleen begrijpelijker… 

 

Tussenkopjes vergroten de begrijpelijkheid van een tekst. Maar welk effect hebben tussen-

kopjes eigenlijk op de tekstwaardering? Hoe denken mensen over het imago van een organi-

satie na het lezen van een brief met tussenkopjes? En zijn mensen die een brief met tussen-

kopjes hebben gelezen misschien ook minder geneigd contact op te nemen met een organisa-

tie? Renkema, De Waele en Van Wijk (2007) hebben het in opdracht van de gemeente Den 

Haag onderzocht. Renkema et al. (2007) laten zien dat mensen een brief met tussenkopjes 

positiever beoordelen dan een brief zonder tussenkopjes. Mensen vinden een brief met tus-

senkopjes bijvoorbeeld overzichtelijker, afwisselender en sympathieker dan een brief zonder 

tussenkopjes. Het imago van de gemeente Den Haag beoordelen mensen niet positiever na 

het lezen van een brief met tussenkopjes dan na het lezen van een brief zonder tussenkopjes. 

Mensen vinden de gemeente Den Haag niet deskundiger, betrouwbaarder of vriendelijker na 

het lezen van een brief met tussenkopjes. Renkema et al. (2007) laten echter ook zien dat 

mensen meer geneigd zijn contact op te nemen met de gemeente Den Haag wanneer zij een 

brief met tussenkopjes hebben gelezen. Geconcludeerd kan dus worden dat tussenkopjes niet 

alleen de begrijpelijkheid van een tekst vergroten. Tussenkopjes vergroten ook de tekstwaar-

dering. Echter, tussenkopjes hebben niet alleen maar positieve effecten op de reacties van 

mensen. Mensen zijn namelijk ook meer geneigd contact op te nemen met een organisatie 

wanneer zij een brief met tussenkopjes hebben gelezen.  

 

2.5 Vergroten tussenkopjes altijd de begrijpelijkheid van een tekst? 

 

Het voorgaande suggereert dat tussenkopjes altijd de begrijpelijkheid van een tekst vergro-

ten. Maar is dit wel zo? Lorch et al. (2001) laten zien dat wanneer tussenkopjes slecht gefor-

muleerd zijn, zij er juist voor kunnen zorgen dat mensen veel minder begrijpen van een tekst. 

Deze onderzoekers hebben mensen een tekst met twintig verschillende onderwerpen laten 

samenvatten. Sommige proefpersonen kregen een tekst voorgelegd waarin alle twintig on-

derwerpen waren aangeduid met een apart tussenkopje. Een ander deel van de proefperso-

nen kreeg een tekst voorgelegd met slechts tien tussenkopjes. De overige proefpersonen la-

zen een tekst waarin geen enkel onderwerp werd aangeduid met een apart tussenkopje. 

Lorch et al. (2001) tonen aan dat tussenkopjes mensen inderdaad helpen bij het construeren 

van een coherente cognitieve tekstrepresentatie op het niveau van het situatiemodel. Wan-

neer een onderwerp werd aangeduid met een tussenkopje, dan namen mensen het eerder op 

in hun samenvatting. Opvallend was dat mensen die een tekst hadden gelezen met slechts 

tien tussenkopjes, de onderwerpen die werden aangeduid met een tussenkopje vaker opna-

men in hun samenvatting dan mensen die een tekst hadden gelezen met twintig tussenkop-

jes. Echter, onderwerpen die niet werden aangeduid met een tussenkopje werden door men-

sen die een tekst hadden gelezen met slechts tien tussenkopjes beduidend minder vaak op-
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genomen in hun samenvatting dan door mensen die een tekst hadden gelezen met helemaal 

geen tussenkopjes. Dit toont aan dat mensen zeer veel waarde hechten aan de tussenkopjes 

in een tekst. Mensen gaan ervan uit dat tussenkopjes de belangrijkste onderwerpen in de 

tekst aanduiden. Onderwerpen die niet worden aangeduid met een apart tussenkopje zien zij 

als onbelangrijk. Als de tussenkopjes goed geformuleerd zijn, zal dit niet voor problemen zor-

gen. Slecht geformuleerde tussenkopjes zullen echter een averechts effect hebben op de be-

grijpelijkheid van een tekst. Mensen die een tekst met slecht geformuleerde tussenkopjes 

lezen, zijn namelijk minder goed in staat een coherente cognitieve tekstrepresentatie te con-

strueren op het niveau van het situatiemodel dan mensen die een tekst zonder tussen tus-

senkopjes lezen. 

 

2.6 Wat is een goed tussenkopje? 

 

Het maakt dus wel degelijk uit hoe een tussenkopje in een tekst wordt geformuleerd. Toch is 

er maar weinig onderzoek gedaan naar het effect van verschillende tussenkopjes op de be-

grijpelijkheid van een tekst. Mogelijk zijn onderzoekers zich niet altijd bewust geweest van het 

feit dat verschillende tussenkopjes een verschillend effect kunnen hebben op de begrijpelijk-

heid van een tekst. Lemarié et al. (2008) hebben hier verandering in gebracht. Deze onder-

zoekers stellen namelijk dat het belangrijk is de karakteristieken van lexicale signalen te iden-

tificeren. Alleen wanneer de verschillende karakteristieken van een lexicaal signaal zijn ge-

identificeerd, kunnen de effecten ervan worden vastgesteld en geïnterpreteerd. De vraag 

‘Vergroten tussenkopjes de begrijpelijkheid van een tekst?’ is volgens Lemarié et al. (2008) 

dan ook niet meer interessant. Wel interessant is de vraag ‘Welke tussenkopjes vergroten de 

begrijpelijkheid van een tekst?’. 

Lemarié et al. (2008) hebben een model ontwikkelt waarmee zij lexicale signalen 

kunnen karakteriseren en analyseren. De onderzoekers spreken zelf over ‘a two component 

theory of text signaling devices’. Het model, SARA, bestaat namelijk uit twee componenten: ‘a 

text-based analysis of text signaling devices’ en ‘a reader-based analysis of text signaling devi-

ces’. De eerste component wordt gebruikt om lexicale signalen te karakteriseren. Lemarié et 

al. (2008) laten zien dat de karakteristieken van lexicale signalen met behulp van vier dimen-

sies kunnen worden vastgesteld. Allereerst is het belangrijk de informatiefuncties van een 

lexicaal signaal te identificeren. Daarbij moet worden vastgesteld met welk doel een lexicaal 

signaal wordt gebruikt.  Wanneer de informatiefuncties van een lexicaal signaal zijn vastge-

steld, is het belangrijk de ‘scope’ van het lexicaal signaal te identificeren. De ‘scope’ van een 

lexicaal signaal heeft betrekking op het bereik. Zo kan een lexicaal signaal een globaal of een 

lokaal bereik hebben; lexicale signalen met een globaal bereik zeggen iets over de volledige 

tekst, terwijl lexicale signalen met een lokaal bereik iets zeggen over één enkele zin. Nadat de 

‘scope’ van het lexicaal signaal is geïdentificeerd, moet ook de vormgeving van het lexicaal 

signaal worden vastgesteld. Lexicale signalen kunnen visueel opvallend of visueel onopvallend 

zijn vormgeven. Tot slot moet ook de locatie van het lexicaal signaal worden geïdentificeerd. 

Daarbij moet worden vastgesteld of de lexicale signalen voor of na de tekstobjecten staan 

waar ze betrekking op hebben.  

De tweede component van SARA, ‘a reader-based analysis of text signaling devices’, 

wordt gebruikt om de effecten van lexicale signalen te analyseren. Lemarié et al. (2008) stel-

len dat het effect van een lexicaal signaal bepaald wordt door de mate waarin het lexicaal 

signaal beschikbaar, toegankelijk en relevant is voor de lezer. De beschikbaarheid van een 

lexicaal signaal wordt bepaald door de informatiefuncties van het lexicaal signaal. Wanneer 

optimaal gebruik wordt gemaakt van de verschillende informatiefuncties van een lexicaal sig-

naal, dan is het lexicaal signaal optimaal beschikbaar voor de lezer. De toegankelijkheid van 
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een lexicaal signaal wordt bepaald door de ‘scope’, de vormgeving en de locatie van het lexi-

caal signaal. Wanneer een lexicaal signaal een lokale ‘scope’ heeft, visueel opvallend is vorm-

gegeven en op de juiste locatie staat, dan is het lexicaal signaal optimaal toegankelijk voor de 

lezer. De relevantie van een lexicaal signaal wordt bepaald door lezerskenmerken. Het doel 

van de lezer, de motivatie van de lezer en de voorkennis van de lezer kunnen het lexicaal sig-

naal relevanter maken. 

 Tussenkopjes kunnen ook verschillende karakteristieken hebben. In het huidige on-

derzoek staan twee typen tussenkopjes centraal: thematische tussenkopjes en inhoudelijke 

tussenkopjes. Deze twee typen tussenkopjes hebben in termen van SARA verschillende in-

formatiefuncties. Thematische tussenkopjes geven een globale omschrijving van de belang-

rijkste onderwerpen die worden besproken in de tekst (in Kader 1 wordt een voorbeeld gege-

ven). Kenmerkend voor inhoudelijke tussenkopjes is dat ze de kernboodschap van elke afzon-

derlijke alinea aanduiden. Daarnaast bevat de eerste zin van de alinea onder elk tussenkopje 

ofwel twee herhaalwoorden ofwel één herhaalwoord en één verwijswoord (zie Kader 2 voor 

een voorbeeld). Inhoudelijke tussenkopjes worden veel gebruikt door Loo van Eck Communi-

catie. Loo van Eck Communicatie vermoedt dat mensen een brief met inhoudelijke tussenkop-

jes positiever beoordelen dan een brief met thematische tussenkopjes. Loo van Eck Commu-

nicatie (2012: 29) geeft hier de volgende verklaring voor: “deze manier van schrijven past pre-

cies bij de manier van lezen anno 2012: ik wil snel de kernboodschappen. Als ik meer wil we-

ten, lees ik wel de alinea eronder”.  

 

Kader 1: Een thematisch tussenkopje in een brief van een woningcorporatie. 

Einddatum huur 

Wij zetten de huur van uw woning stop vanaf 1 oktober 2012. U kunt namelijk de huur van uw 

woning alleen opzeggen per eerste dag van een kalendermaand (artikel 4 van uw huurover-

eenkomst). Dat betekent dat u tot 1 oktober 2012 nog huur betaalt voor uw woning aan de 

Dahliastraat 24 in Ede. Vanaf 1 oktober 2012 nemen we uw nieuwe woning op in onze admi-

nistratie. 

 

Kader 2: Een inhoudelijk tussenkopje in een brief van een woningcorporatie. 

Wij zetten de huur van uw woning stop vanaf 1 oktober 2012.  

U kunt namelijk de huur van uw woning alleen opzeggen per eerste dag van een kalender-

maand (artikel 4 van uw huurovereenkomst). Dat betekent dat u tot 1 oktober 2012 nog huur 

betaalt voor uw woning aan de Dahliastraat 24 in Ede. Vanaf 1 oktober 2012 nemen we uw 

nieuwe woning op in onze administratie. 

 

Of een brief met inhoudelijke tussenkopjes daadwerkelijk beter wordt beoordeeld dan een 

brief met thematische tussenkopjes, is nog nooit wetenschappelijk onderzocht. Toch is het 

mogelijk om op basis van bestaande wetenschappelijke onderzoeken een hypothese te for-

muleren. Het onderzoek van Pander Maat (2008) is bijvoorbeeld zo’n onderzoek op basis 

waarvan een hypothese kan worden geformuleerd. Pander Maat (2008) heeft onderzoek ge-

daan naar de leesbaarheid van geneesmiddelenbijsluiters. Pander Maat (2008) laat zien dat 

mensen het vooral moeilijk vinden de juiste informatie in geneesmiddelenbijsluiters te vin-

den. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat de tussenkopjes in de geneesmiddelenbijslui-

ters verkeerd geformuleerd zijn. De tussenkopjes roepen bijvoorbeeld de verkeerde verwach-

tingen op. In de geneesmiddelenbijsluiters die Pander Maat (2008) onderzocht werden the-

matische tussenkopjes gebruikt. Op basis van dit onderzoek kan dus worden verwacht dat dit 

type tussenkopje negatief wordt beoordeeld door mensen. Een ander type tussenkopje dat 

wel precies aangeeft wat mensen kunnen verwachten in de alinea eronder wordt waarschijn-

lijk beter beoordeeld door mensen.  
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Ook op basis van het onderzoek van Pander Maat, De Boer en Timmermans (2009) 

kan worden verwacht dat mensen een brief met thematische tussenkopjes slecht beoordelen.  

Deze onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid van hypo-

theekinformatiepakketten. Pander Maat et al. (2009) tonen aan dat het vinden van de juiste 

informatie in een hypotheekinformatiepakket nog niet zo gemakkelijk is. Dit heeft veel oorza-

ken. Eén van die oorzaken is dat de tussenkopjes in hypotheekinformatiepakketten vaak ge-

brekkig geformuleerd zijn. De tussenkopjes in hypotheekinformatiepakketten sluiten bijvoor-

beeld vaak niet aan bij gebruikersvragen. Bovendien zijn ze vaak niet ‘maximaal expliciet’. In 

de hypotheekinformatiepakketten die Pander Maat et al. (2008) onderzochten werden the-

matische tussenkopjes gebruikt. Op basis van het onderzoek van Pander Maat et al. (2009) 

kan dus worden verwacht dat dit type tussenkopje negatief wordt beoordeeld door mensen. 

Een ander type tussenkopje dat wel aan de verschillende eisen van Pander Maat et al. (2009) 

voldoet wordt waarschijnlijk positiever beoordeeld door mensen.  

Pander Maat (2008) en Pander Maat et al. (2009) laten zien dat mensen teksten met 

thematische tussenkopjes negatief beoordelen. Pander Maat (2008) en Pander Maat et al. 

(2009) hebben het vermoeden dat mensen teksten met andere typen tussenkopjes positiever 

beoordelen. Dit hebben deze onderzoekers echter niet aangetoond. Immers, zij hebben men-

sen alleen teksten met thematische tussenkopjes voorgelegd. Pander Maat (2012) heeft 

daarom opnieuw een onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van hypotheekinformatie-

pakketten uitgevoerd. Pander Maat (2012) heeft dit keer verschillende mensen verschillende 

versies van hetzelfde hypotheekinformatiepakket voorgelegd. Een deel van de mensen be-

oordeelde een hypotheekinformatiepakket met thematische tussenkopjes, zoals ‘Omschrij-

ving van het product’, ‘Illustratieve aflossingstabel’ en ‘Hogere inschrijving’. Een ander deel 

van de mensen beoordeelde daarentegen een hypotheekinformatiepakket met informatieve 

tussenkopjes. Bovengenoemde tussenkopjes zijn in deze versie van het hypotheekinformatie-

pakket bijvoorbeeld als volgt geformuleerd: ‘Wat is een hypotheek?’, ‘Waar vindt u een hypo-

theeklastenberekening?’ en ‘Wat moet u doen als u later eventueel een aanvullende lening 

wilt?’. Pander Maat (2012) laat zien dat mensen beter kunnen voorspellen waar een bepaalde 

alinea in een hypotheekinformatiepakket over gaat, wanneer er een informatief tussenkopje 

boven die alinea staat. Dit toont aan dat het gemakkelijker is voor mensen informatie te vin-

den in een hypotheekinformatiepakket met informatieve tussenkopjes. De tussenkopjes die 

Pander Maat (2012) informatief noemt, lijken op de inhoudelijke tussenkopjes die in het hui-

dige onderzoek centraal staan. Toch zijn beide tussenkopjes niet helemaal hetzelfde. Informa-

tieve tussenkopjes omschrijven namelijk wel heel precies welke onderwerpen er in de tekst 

worden besproken, maar duiden niet de kernboodschap van elke afzonderlijke alinea aan. 

Hoewel de inhoudelijke tussenkopjes die in het huidige onderzoek centraal staan dus niet 

exact hetzelfde zijn als de informatieve tussenkopjes van Pander Maat (2012), is het wel 

waarschijnlijk dat ze minstens zo effectief zijn. De verwachting in het huidige onderzoek is dan 

ook dat mensen een brief met inhoudelijke tussenkopjes positiever beoordelen dan een brief 

met thematische tussenkopjes.  

 

2.7 Voorkennis 

 

Lemarié et al. (2008) merken op dat het effect van een lexicaal signaal mede bepaald wordt 

door lezerskenmerken. Ook het effect van tussenkopjes op de begrijpelijkheid van een tekst 

wordt dus beïnvloed door lezerskenmerken. Mogelijk één van de meest belangrijke lezers-

kenmerken is voorkennis. Lorch en Lorch (1996) toonden al eerder aan dat mensen die een 

tekst lezen over een onderwerp waar zij niet bekend mee zijn meer baat hebben bij het ge-

bruik van tussenkopjes dan mensen die een tekst lezen over een onderwerp waar zij wel be-
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kend mee zijn. Lorch en Lorch (1996) hebben mensen ofwel een tekst laten lezen met tussen-

kopjes ofwel een tekst laten lezen zonder tussenkopjes. In de tekst kwamen onderwerpen aan 

bod waar mensen meer of minder bekend mee waren. Vervolgens werd de proefpersonen 

gevraagd op te schrijven wat zij zich nog herinnerden van de tekst. Lorch en Lorch (1996) 

toonden aan dat onbekende onderwerpen meer werden herinnerd wanneer mensen een 

tekst hadden gelezen met tussenkopjes dan wanneer mensen een tekst hadden gelezen zon-

der tussenkopjes. Bekende onderwerpen werden daarentegen juist minder herinnerd wan-

neer mensen een tekst hadden gelezen met tussenkopjes dan wanneer mensen een tekst 

hadden gelezen zonder tussenkopjes.  

Met behulp van een tweede experiment hebben Lorch en Lorch (1996) geprobeerd 

te verklaren waarom mensen onderwerpen waar zij relatief onbekend mee zijn beter herinne-

ren wanneer er tussenkopjes in de tekst staan. Hier zijn namelijk twee mogelijke verklaringen 

voor. De ‘representation hypothesis’ stelt dat het zo zou kunnen zijn dat wanneer mensen 

bekend zijn met een onderwerp, zij dit onderwerp eerder opnemen in de cognitieve represen-

tatie die zij maken van de tekst. Doordat zij immers bekend zijn met het onderwerp, veron-

derstellen ze dat het belangrijk genoeg is om op te nemen in de cognitieve tekstrepresentatie 

die zij maken. Onbekende onderwerpen zullen mensen niet belangrijk genoeg vinden om op 

te nemen in de cognitieve representatie die zij maken van de tekst, tenzij ze gemarkeerd zijn 

met een tussenkopje. Mensen weten namelijk dat tussenkopjes belangrijke onderwerpen in 

de tekst aanduiden. De ‘retrieval hypothesis’ geeft een andere verklaring voor het feit dat 

mensen onbekende onderwerpen beter herinneren wanneer er tussenkopjes in de tekst 

staan. Volgens de ‘retrieval hypothesis’ is het niet zo dat mensen onbekende onderwerpen 

alleen opnemen in de cognitieve tekstrepresentatie die zij maken wanneer ze gemarkeerd zijn 

met een tussenkopje. Het effect wordt veroorzaakt doordat mensen bekende onderwerpen 

simpelweg beter onthouden dan onbekende onderwerpen. Onbekende onderwerpen zullen 

alleen beter worden onthouden wanneer ze zijn gemarkeerd met een tussenkopje. Tussen-

kopjes krijgen namelijk speciale aandacht van mensen.  

Om te achterhalen welke hypothese de juiste verklaring biedt voor het feit dat met 

name mensen die een tekst lezen over een onderwerp waar zij niet bekend mee zijn baat 

hebben bij het gebruik van tussenkopjes, hebben Lorch en Lorch (1996) een tweede experi-

ment uitgevoerd. Wederom hebben Lorch en Lorch (1996) mensen een tekst laten lezen 

waarin onderwerpen aan bod kwamen waar zij meer of minder bekend mee waren. Een deel 

van de proefpersonen las een tekst met tussenkopjes, een ander deel van de proefpersonen 

las een tekst zonder tussenkopjes. Vervolgens werd aan de proefpersonen gevraagd een sa-

menvatting te maken van de tekst die zij hadden gelezen. Kenmerkend voor deze taak is dat 

proefpersonen de tekst erbij mogen houden. Daardoor kan worden vastgesteld of de ‘repre-

sentation hypothesis’ correct is, of juist de ‘retrieval hypothesis’. De ‘representation hypothe-

sis’ veronderstelt dat het effect dat werd gevonden in het eerste experiment ook zou moeten 

worden gevonden in dit experiment. Immers, een samenvatting geeft een goed beeld van de 

cognitieve tekstrepresentatie die mensen hebben gemaakt. De ‘retrieval hypothesis’ stelt dat 

het effect dat werd gevonden in het eerste experiment niet zou moeten worden gerepliceerd. 

Aangezien de proefpersonen tijdens de samenvattingstaak de tekst erbij mochten houden, 

worden de resultaten immers niet meer beïnvloed door hun geheugen. Lorch en Lorch (1996) 

toonden aan dat mensen onderwerpen waar zij bekend mee waren meer benoemden in hun 

samenvatting dan onderwerpen waar zij niet bekend mee waren. Onderwerpen die met een 

tussenkopje waren gemarkeerd werden ook meer benoemd dan onderwerpen die niet met 

een tussenkopje waren gemarkeerd. Het was dus niet zo dat alleen onbekende onderwerpen 

meer werden benoemd in de samenvatting wanneer mensen een tekst hadden gelezen met 

tussenkopjes dan wanneer mensen een tekst hadden gelezen zonder tussenkopjes. Zowel 
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bekende als onbekende onderwerpen werden meer benoemd. Lorch en Lorch (1996) conclu-

deren dan ook dat de ‘retrieval hypothesis’ de juiste verklaring biedt voor het feit dat met 

name mensen die een tekst lezen over een onderwerp waar zij niet bekend mee zijn baat 

hebben bij het gebruik van tussenkopjes. Onbekende onderwerpen worden beter onthouden 

wanneer ze gemarkeerd zijn met een tussenkopje. Het is echter niet zo dat in vergelijking met 

bekende onderwerpen, onbekende onderwerpen eerder worden opgenomen in de cognitieve 

representatie die mensen maken van een tekst wanneer de schrijver ze markeert met een 

tussenkopje. Dit is ook logisch, aangezien “the reader’s familiarity with a topic is unlikely to be 

a reliable indicator of what the writer wishes to emphasize” (Lorch & Lorch, 1996: 274). In dit 

onderzoek wordt dan ook verwacht dat zowel mensen met veel voorkennis als mensen met 

weinig voorkennis een brief met tussenkopjes positiever zullen beoordelen dan een brief 

zonder tussenkopjes. Daarnaast wordt verwacht dat zowel mensen met veel voorkennis als 

mensen met weinig voorkennis een brief met inhoudelijke tussenkopjes positiever zullen be-

oordelen dan een brief met thematische tussenkopjes.  

 

2.8 Onderzoeksvragen en hypothesen 

 

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe mensen reageren op het gebruik van verschillende 

typen tussenkopjes in brieven. De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is:  

 

Wat is het effect van het gebruik van verschillende typen tussenkopjes op de begrijpelijkheid 

van een tekst, de waardering van een tekst en de waardering van een organisatie? 

 

De onderzoeksvraag kan worden opgedeeld in een aantal deelvragen. In dit onderzoek wordt 

allereerst onderzocht of mensen een brief met tussenkopjes positiever of negatiever beoor-

delen dan een brief zonder tussenkopjes. Vervolgens wordt onderzocht of mensen een brief 

met inhoudelijke tussenkopjes positiever of negatiever beoordelen dan een brief met thema-

tische tussenkopjes. Tot slot wordt onderzocht of mensen met veel voorkennis de verschil-

lende brieven hetzelfde beoordelen als mensen met weinig voorkennis. De deelvragen die in 

dit onderzoek centraal staan zijn: 

 

1. Beoordelen mensen een brief met tussenkopjes positiever of negatiever dan een brief 

zonder tussenkopjes? 

 

2. Beoordelen mensen een brief met inhoudelijke tussenkopjes positiever of negatiever dan 

een brief met thematische tussenkopjes? 

 

3. Beoordelen mensen met veel voorkennis de verschillende brieven hetzelfde als mensen 

met weinig voorkennis? 

 

De literatuur geeft een aantal handvatten om hypothesen te kunnen formuleren. Samenvat-

tend zijn er in dit onderzoek de volgende hypothesen: 

 

H1: Mensen zullen een brief met tussenkopjes positiever beoordelen dan een brief zonder 

tussenkopjes. 

 

H2: Mensen zullen een brief met inhoudelijke tussenkopjes positiever beoordelen dan een 

brief met thematische tussenkopjes.  
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H3a: Mensen met veel voorkennis én mensen met weinig voorkennis zullen beide een brief 

met tussenkopjes positiever beoordelen dan een brief zonder tussenkopjes.  

 

H3b: Mensen met veel voorkennis én mensen met weinig voorkennis zullen beide een brief 

met inhoudelijke tussenkopjes positiever beoordelen dan een brief met thematische tussen-

kopjes.   
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3. Methode 

 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode uiteengezet. Allereerst wordt het onderzoeks-

ontwerp gepresenteerd. Vervolgens wordt achtereenvolgens het materiaal, de instrumenta-

tie, de pre-test, de procedure en de samenstelling van de steekproef besproken. 

 

3.1 Het onderzoeksontwerp 

 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een experiment met een tussen-proefpersoon onder-

zoeksontwerp. De proefpersonen hebben allemaal slechts één onderzoekstekst beoordeeld, 

omdat zij anders het onderzoeksdoel hadden kunnen achterhalen. In totaal waren er vijf con-

dities (zie Figuur 2). In de eerste conditie hebben de proefpersonen een onderzoekstekst zon-

der tussenkopjes beoordeeld. De proefpersonen in de tweede en derde conditie hebben 

daarentegen een onderzoekstekst met tussenkopjes beoordeeld. Dit waren thematische tus-

senkopjes in de tweede conditie en inhoudelijke tussenkopjes in de derde conditie. Om het 

effect van de inhoudelijke tussenkopjes op de reacties van mensen beter te kunnen duiden, is 

besloten twee extra condities aan het onderzoeksontwerp toe te voegen. In de vierde condi-

tie hebben de proefpersonen een onderzoekstekst met inhoudelijke tussenkopjes beoordeeld 

die niet boven, maar vóór de alinea waren geplaatst. Zodoende kon worden vastgesteld wat 

precies het effect is van de positie van de inhoudelijke tussenkopjes op de reacties van men-

sen. Is het voldoende de kernboodschap van elke alinea simpelweg te markeren? Of is het wel 

degelijk van belang dat de kernboodschap boven de alinea wordt geplaatst? In de vijfde con-

ditie hebben de proefpersonen een onderzoekstekst zonder tussenkopjes, maar met een indi-

recte briefstructuur beoordeeld. Zodoende kon worden getoetst wat precies het effect is van 

 

Figuur 2: De vijf condities in dit onderzoek. 
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de directe briefstructuur die automatisch wordt gebruikt wanneer er inhoudelijke tussenkop-

jes aan een brief worden toegevoegd. Mogelijk wordt een brief met een directe structuur zo 

positief beoordeeld, dat het plaatsen van tussenkopjes nauwelijks nog extra effect heeft. Toch 

betekent dit niet dat inhoudelijke tussenkopjes geen toegevoegde waarde hebben. Immers, 

een schrijver die inhoudelijke tussenkopjes gebruikt, wordt verplicht een schrijfstijl te hante-

ren waarbij hij de belangrijkste boodschap van elke alinea voorop plaatst. Het onderzoeks-

ontwerp toetste dus niet alleen of de onafhankelijke variabele type tussenkopje effect had op 

de afhankelijke variabelen overall waardering, tekstbegrip, tekstwaardering, imagowaarde-

ring, contactgedrag en herinneringen, maar ook of de onafhankelijke variabelen positie in-

houdelijk tussenkopje en briefstructuur effect hadden op de verschillende afhankelijke varia-

belen. Doordat de proefpersonen werd gevraagd of zij over enige voorkennis beschikten en of 

zij een man of een vrouw waren, kon ook het effect van deze modererende variabelen wor-

den vastgesteld (zie Figuur 3). 

 

Figuur 3: Het conceptueel model. 

 

 

3.2 Het materiaal 

 

Het materiaal in het huidige onderzoek bestond uit twee onderdelen. Allereerst lazen de 

proefpersonen een scenario. In dit scenario werd een situatie geschetst waarin zij zich moes-

ten inleven. Vervolgens lazen de proefpersonen de onderzoekstekst.  

 

3.2.1 Het scenario 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een scenario (zie Bijlage 1 en 2). Dit scenario had tot 

doel de betrokkenheid van de proefpersonen bij de situatie die geschetst wordt in de onder-

zoekstekst te vergroten. Daarnaast werd met het scenario geprobeerd de proefpersonen de 

onderzoekstekst vanuit een ontvangersperspectief te laten beoordelen. De proefpersonen 

werden namelijk allemaal benaderd tijdens een communicatietraining van Loo van Eck Com-

municatie. Dat betekent dat de kans groot is dat zij zelf regelmatig brieven schrijven. Het risi-

co bestaat daardoor dat zij de onderzoekstekst vanuit een schrijversperspectief beoordelen. 

Door de proefpersonen voorafgaand aan het lezen van de onderzoekstekst een scenario voor 

te leggen, kunnen zij zich wellicht beter verplaatsen in de situatie van de ontvanger. 

 

3.2.2 De onderzoeksteksten 

In dit onderzoek werden brieven gebruikt om te onderzoeken wat het effect is van het ge-

bruik van verschillende typen tussenkopjes op de reacties van mensen. Dit is niet gebruikelijk. 
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De meeste onderzoekers (bijvoorbeeld Hyönä & Lorch, 2004; Lorch & Lorch, 1995; Lorch et 

al., 2001; Sanchez et al., 2001) gebruiken namelijk educatieve teksten. Pander Maat (2012) 

vormt hierop een uitzondering; hij gebruikte een hypotheekinformatiepakket. Brieven zijn 

alleen eerder gebruikt door Renkema et al. (2007).  

Toch heeft het gebruik van brieven wel degelijk praktische relevantie. Het is voor or-

ganisaties immers interessant om te weten hoe zij op een goede manier kunnen communice-

ren met mensen. De overheid is één van de velen organisaties die de laatste jaren het belang 

van begrijpelijke communicatie is gaan inzien. Brenninkmeijer (2007a) stelt dat dit een be-

langrijke ontwikkeling is aangezien er sprake is van een verharding van de samenleving. Bur-

gers voelen zich onvoldoende verbonden met de publieke zaak. Om deze verharding tegen te 

gaan is het volgens Brenninkmeijer (2007a) onder meer van belang dat de overheid ‘behoor-

lijk’ communiceert. Burgers willen serieus genomen worden. Burgers vinden het belangrijk 

goed geïnformeerd te worden en te begrijpen wat er wordt besloten. Een simpele verwijzing 

naar de wettelijke regels volstaat vaak niet en roept weerstand op. Brenninkmeijer (2007a) 

benadrukt dat burgers ook negatieve besluiten kunnen aanvaarden, mits ze op een ‘behoor-

lijke’ manier behandeld zijn. Brenninkmeijer (2007b) pleit daarom voor het gebruik van ‘klare 

taal’. Onbegrijpelijk ambtelijke taal zoals ‘adstrueren’, ‘doorontwikkelen’ en ‘neerwaarts bij-

stellen’ moet volgens Brenninkmeijer (2007b) worden vermeden. Het vermijden van onbe-

grijpelijke ambtelijke taal is echter niet voldoende. Het is bijvoorbeeld ook van belang dat een 

brief duidelijk is. Maar wanneer vinden mensen een brief duidelijk? Is een brief met tussen-

kopjes per definitie duidelijker dan een brief zonder tussenkopjes? En kan een brief met tus-

senkopjes ook té duidelijk zijn? Deze vragen staan centraal in het huidige onderzoek. 

Ook in de verzekeringsbranche wordt begrijpelijke communicatie steeds belangrijker. 

In de afgelopen jaren is het vertrouwen van consumenten in de verzekeringsbranche geleide-

lijk gedaald (Stichting toetsing verzekeraars, 2012). Vertrouwen en zekerheid zijn van essenti-

eel belang in de verzekeringsbranche. De branche probeert er dan ook alles aan te doen om 

dit vertrouwen terug te winnen. In 2009 heeft het Verbond van Verzekeraars de Stichting 

toetsing verzekeraars opgericht. Deze stichting kreeg bij de oprichting enkele taken mee. Eén 

van deze taken was het invoeren het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Het idee is dat ver-

zekeraars met dit keurmerk het consumentenvertrouwen terug kunnen winnen. Verzekeraars 

kunnen met dit keurmerk namelijk laten zien dat zij een hoge kwaliteit van dienstverlening 

bieden. Om het keurmerk te krijgen moet een verzekeraar aan een aantal criteria voldoen. 

Eén van deze criteria is dat een verzekeraar begrijpelijke en onafhankelijke informatie moet 

verstrekken. Om te toetsen of een verzekeraar daadwerkelijk aan dit criterium voldoet, wordt 

een gespecialiseerd extern tekstbureau ingeschakeld om alle communicatiemiddelen van een 

verzekeraar te toetsen op leesbaarheid. Dit gespecialiseerde externe tekstbureau keurt op dit 

moment het gebruik van inhoudelijke tussenkopjes in brieven af. Een gegronde reden hier-

voor hebben zij echter niet. Waarschijnlijk vermoeden zij dat brieven met inhoudelijke tus-

senkopjes minder begrijpelijk zijn dan brieven met thematische tussenkopjes. Dit is echter 

nooit wetenschappelijk aangetoond. In dit onderzoek wordt daarom onderzocht of mensen 

brieven met inhoudelijke tussenkopjes inderdaad anders beoordelen dan brieven met thema-

tische tussenkopjes.  

In het vragenlijstonderzoek zijn in totaal twee brieven gebruikt: één brief van een 

pensioenfonds en één brief van een woningcorporatie. De externe validiteit van het onder-

zoek blijft zodoende gewaarborgd. De brieven zijn geselecteerd uit het bestand van Loo van 

Eck Communicatie. In totaal zijn er van beide brieven vijf versies gemaakt. Aan de eerste ver-

sie van elke brief werden geen tussenkopjes toegevoegd (zie Kader 3). Aan de tweede versie 

van elke brief werden thematische tussenkopjes toegevoegd (zie Kader 4). Thematische tus-

senkopjes geven een globale omschrijving van de belangrijkste onderwerpen die worden be-
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sproken in de tekst. Aan de derde versie van elke brief werden inhoudelijke tussenkopjes toe-

gevoegd (zie Kader 5). Dit type tussenkopje is bedacht door Loo van Eck Communicatie. Ken-

merkend voor inhoudelijke tussenkopjes is dat ze de kernboodschap van elke afzonderlijke 

alinea aanduiden. Daarnaast bevat de eerste zin van de alinea onder elk tussenkopje ofwel 

twee herhaalwoorden ofwel één herhaalwoord en één verwijswoord. Ook aan de vierde ver-

sie van elke brief werden inhoudelijke tussenkopjes toegevoegd. Deze tussenkopjes werden 

echter niet boven, maar vóór de alinea geplaatst (zie Kader 6). Zodoende kon worden vastge-

steld wat precies het effect is van de positie van de inhoudelijke tussenkopjes op de reacties 

van mensen. Is het voldoende de kernboodschap van elke alinea simpelweg te markeren? Of 

is het wel degelijk van belang dat de kernboodschap ook boven de alinea wordt geplaatst? 

Aan de vijfde versie van elke brief werden, net zoals aan de eerste versie van elke brief, geen 

tussenkopjes toegevoegd. Wel werd de briefstructuur aangepast. In de vijfde versie van elke 

brief werd namelijk een indirecte briefstructuur gebruikt (zie Kader 7). Zodoende kon worden 

getoetst wat precies het effect is van de directe briefstructuur die automatisch wordt gebruikt 

wanneer er inhoudelijke tussenkopjes aan een brief worden toegevoegd.  

 

Kader 3: Voorbeeld van een alinea zonder  tussenkopje. 

Wij zetten de huur van uw woning stop vanaf 1 oktober 2012. U kunt namelijk de huur van uw 

woning alleen opzeggen per eerste dag van een kalendermaand (artikel 4 van uw huurover-

eenkomst). Dat betekent dat u tot 1 oktober 2012 nog huur betaalt voor uw woning aan de 

Dahliastraat 24 in Ede. Vanaf 1 oktober 2012 nemen we uw nieuwe woning op in onze admi-

nistratie. 

 

Kader 4: Voorbeeld van een alinea met een thematisch tussenkopje. 

Einddatum huur 

Wij zetten de huur van uw woning stop vanaf 1 oktober 2012. U kunt namelijk de huur van uw 

woning alleen opzeggen per eerste dag van een kalendermaand (artikel 4 van uw huurover-

eenkomst). Dat betekent dat u tot 1 oktober 2012 nog huur betaalt voor uw woning aan de 

Dahliastraat 24 in Ede. Vanaf 1 oktober 2012 nemen we uw nieuwe woning op in onze admi-

nistratie. 

 

Kader 5: Voorbeeld van een alinea met een inhoudelijk tussenkopje. 

Wij zetten de huur van uw woning stop vanaf 1 oktober 2012 

U kunt namelijk de huur van uw woning alleen opzeggen per eerste dag van een kalender-

maand (artikel 4 van uw huurovereenkomst). Dat betekent dat u tot 1 oktober 2012 nog huur 

betaalt voor uw woning aan de Dahliastraat 24 in Ede. Vanaf 1 oktober 2012 nemen we uw 

nieuwe woning op in onze administratie. 

 

Kader 6: Voorbeeld van een alinea met een inhoudelijk tussenkopje voor de alinea. 

Wij zetten de huur van uw woning stop vanaf 1 oktober 2012. U kunt namelijk de huur van 

uw woning alleen opzeggen per eerste dag van een kalendermaand (artikel 4 van uw huur-

overeenkomst). Dat betekent dat u tot 1 oktober 2012 nog huur betaalt voor uw woning aan 

de Dahliastraat 24 in Ede. Vanaf 1 oktober 2012 nemen we uw nieuwe woning op in onze ad-

ministratie. 

 

Kader 7: Voorbeeld van een alinea met een indirecte briefstructuur. 

U kunt de huur van uw woning alleen opzeggen per eerste dag van een kalendermaand (arti-

kel 4 van uw huurovereenkomst). Dat betekent dat u tot 1 oktober 2012 nog huur betaalt 

voor uw woning aan de Dahliastraat 24 in Ede. Wij zetten de huur van uw woning stop vanaf 1 

oktober 2012. Ook nemen we uw nieuwe woning vanaf 1 oktober 2012 op in onze administra-

tie.  
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De overige kenmerken van de twee brieven zijn identiek. In alle brieven wordt gesproken over 

de organisatie ‘Fides’. Deze organisatie bestaat niet. Uit de manipulatiecheck blijkt ook dat 98 

procent van de mensen die uiteindelijk hebben meegedaan aan het onderzoek deze organisa-

tie niet kent. Een mogelijk effect van naamsbekendheid kan dus worden uitgesloten. Daar-

naast worden alle brieven op dezelfde positieve wijze afgesloten. Diverse onderzoekers 

(Edens & Geerts, 1995; Knispel, 2006) benadrukken dat het belangrijk is dat een brief positief 

wordt afgesloten, omdat de laatste alinea vaak intensiever wordt gelezen dan alle andere 

alinea’s. Alle brieven zijn gelijk in opmaak, lettertype en vormgeving. De brieven zijn authen-

tiek gemaakt door een fictief briefhoofd te gebruiken inclusief adresgegevens, logo, onder-

werp en briefkenmerk. Daarnaast werd elke brief ook ondertekend door een fictieve mede-

werker van de organisatie ‘Fides’. In Bijlage 3 tot en met 12 zijn alle gebruikte brieven opge-

nomen.  

 

3.3 De instrumentatie 

 

In totaal zijn er twee vragenlijsten gebruikt tijdens het experiment. De eerste vragenlijst werd 

afgenomen direct nadat de proefpersonen de onderzoekstekst hadden gelezen. Met behulp 

van deze vragenlijst werden de meeste afhankelijke variabelen gemeten. De tweede vragen-

lijst werd op een later moment afgenomen. Deze vragenlijst bestond uit een zogenoemde 

herinneringstaak.  

 

3.3.1 De eerste vragenlijst 

De eerste vragenlijst werd afgenomen direct nadat de respondenten de onderzoekstekst 

hadden gelezen. Deze vragenlijst werd gebruikt om de verschillende afhankelijke variabelen 

te meten: overall waardering, tekstbegrip, tekstwaardering, imagowaardering, imagover-

schuiving en contactgedrag. In deze vragenlijst zijn ook enkele demografische variabelen (ge-

slacht, leeftijd en opleidingsniveau) en één manipulatiecheckvariabele (naamsbekendheid) 

gemeten. Daarnaast is in deze vragenlijst ook een item opgenomen om het modererende 

effect van de variabele voorkennis te kunnen vaststellen (zie Tabel 1). Vrijwel alle items waren 

afkomstig uit bestaande schalen en moesten worden beantwoord op een zevenpuntsschaal. 

De eerste vragenlijst is opgenomen in Bijlage 13 en 14.  

 

Tabel 1: Overige variabelen en constructen eerste vragenlijst.  

Variabelen Constructen Items α 

Demografie Geslacht 48 - 

 Leeftijd 49 - 

 Opleidingsniveau 50 - 

Manipulatiecheck Naamsbekendheid 51 - 

Voorkennis  52 - 

 

De overall waardering van de brief werd gemeten met één item. Dit item meet hoe men de 

brief in totaliteit beoordeelt: ‘Ik geef de brief het volgende rapportcijfer 1 – 10’. Bewust is er 

voor gekozen dit item als eerste op te nemen in de vragenlijst. Men is dan namelijk nog niet 

beïnvloed door de overige items. Met dit item is het dus mogelijk een objectief oordeel te 

krijgen over de waardering van de brief.  

De variabele tekstbegrip werd gemeten met een schaal die grotendeels afkomstig is 

uit het onderzoek van Renkema et al. (2007). Deze schaal bestaat uit zes items. Elk item is in 

de vorm van een stelling aangeboden. Daarbij is er op gelet dat elke stelling relevant is vanuit 

het gezichtspunt van de lezer. De stellingen verschillen van elkaar in de wijze waarop het 

antwoord te vinden is in de brief. Het antwoord is soms gemakkelijk te vinden in de tekst, 

maar moet er soms ook met een redenering uit worden afgeleid. De stelling ‘U krijgt € 599,50 

FPU per maand tussen uw 61
e
 en 65

e
 als u ziek bent en met FPU gaat’ werd bijvoorbeeld 
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voorgelegd aan mensen die de brief van pensioenfonds Fides hadden gelezen. Een voorbeeld 

van een stelling die werd voorgelegd aan mensen die de brief van woningcorporatie Fides 

hadden gelezen is: ‘Woningcorporatie Fides zet de huur van uw woning stop vanaf 20 sep-

tember 2012’. Men geeft bij elke stelling steeds drie reacties: de stelling is waar of onwaar, 

men is wel of niet zeker van deze beslissing en men heeft het antwoord wel of niet gemakke-

lijk gevonden. Uiteindelijk werd er als volgt gescoord: +1 wanneer men een goed antwoord 

had gegeven en zeker was van dit antwoord, -1 wanneer men een fout antwoord had gegeven 

en zeker was van dit antwoord, 0 in alle andere gevallen. Wanneer men dus onzeker was van 

een antwoord, dan kreeg men altijd nul punten ongeacht of het antwoord toevallig goed of 

fout was. Scoort een bepaald item gemiddeld genomen negatief, dan is er sprake van ‘de 

meest pijnlijke vorm van onbegrip’. De meeste mensen hebben dan namelijk een fout ant-

woord gegeven, maar zijn er toch redelijk zeker van dat dit antwoord correct is (Renkema et 

al., 2007). 

De variabele tekstwaardering werd gemeten met een schaal die gedeeltelijk afkom-

stig is uit het onderzoek van Renkema et al. (2007) en gedeeltelijk zelf geconstrueerd is. Deze 

schaal bestaat uit vijf delen (‘Duidelijkheid’, ‘Begrijpelijkheid’, ‘Levendigheid’, ‘Lezergericht-

heid’ en ‘Vormgeving’) met in totaal 24 items die afwisselend positief en negatief geformu-

leerd zijn. De betrouwbaarheid van alle vijf delen van de schaal bleek na ompoling adequaat 

tot goed. Toch is besloten een factoranalyse uit te voeren. Zodoende kon worden vastgesteld 

of de verschillende delen van de schaal ook daadwerkelijk een verschillend aspect van tekst-

waardering meten. Op basis van de resultaten van de factoranalyse werden de items in vier 

nieuwe delen heringedeeld. Het eerste deel, ‘Duidelijkheid’, stelt met zeven items vast in 

hoeverre men de brief duidelijk vindt. Een voorbeeld van een item afkomstig uit dit deel is ‘In 

één oogopslag was duidelijk waar de brief over ging’. Het tweede deel van de schaal, ‘Begrij-

pelijkheid’, meet met zes items in hoeverre men de tekst moeilijk te begrijpen vindt. Het item 

‘De brief is ingewikkeld’ is een voorbeeld van een gebruikt item. Het derde deel van de schaal 

is ‘Lezergerichtheid’. Dit deel stelt met vijf items vast in hoeverre men de toonzetting van de 

brief als vriendelijk ervaart. Een voorbeeld van een gebruikt item is ‘De brief maakt een sym-

pathieke indruk’. Tot slot stelt het vierde deel van de schaal, ‘Vormgeving’, vast hoe men de 

vormgeving van de brief beoordeelt. Een voorbeeld van een gebruikt item is ‘De vormgeving 

van de brief is onaantrekkelijk – aantrekkelijk’. Alle items werden ofwel beantwoord op een 

zevenpunts Likertschaal ofwel beantwoord op een zevenpunts semantische differentiaal-

schaal. De negatieve items zijn omgepoold. De betrouwbaarheid van de verschillende delen 

van de schaal varieerde na herindeling van adequaat tot goed; Cronbach’s alpha was .90 voor 

het deel ‘Duidelijkheid’, .83 voor het deel ‘Begrijpelijkheid’, .86 voor het deel ‘Lezergericht-

heid’, .73 voor het deel ‘Vormgeving’ (zie Tabel 2). 

De variabele imagowaardering werd gemeten middels een zevenpunts semantische 

differentiaalschaal afkomstig uit het onderzoek van Huijsman (2011). Deze schaal bestaat uit 

drie delen (‘Deskundigheid’, ‘Betrouwbaarheid’ en ‘Aantrekkelijkheid’) met in totaal 12 items. 

Hoewel de betrouwbaarheid van alle delen van de schaal goed was, is toch besloten een fac-

toranalyse uit te voeren. De resultaten van de factoranalyse lieten zien dat de delen ‘Deskun-

digheid’ en ‘Betrouwbaarheid’ nagenoeg hetzelfde aspect van imagowaardering meten. Op 

basis van de resultaten van de factoranalyse werden de items van de schaal dan ook in twee 

nieuwe delen heringedeeld. Het eerste deel ‘Deskundigheid’,  bestaat uit acht items. Dit deel 

stelt vast in hoeverre men de organisatie verstandig, capabel, deskundig, competent, eerlijk, 

betrouwbaar, oprecht en geloofwaardig vindt. Een voorbeeld van een gebruikt item is ‘pensi-

oenfonds/ woningcorporatie Fides is capabel – incapabel’. Het tweede deel meet met vier 

items in hoeverre men de organisatie ziet als sympathiek, aardig, vriendelijk en behulpzaam. 

Dit deel wordt dan ook ‘Aantrekkelijkheid’ genoemd. Een voorbeeld van een gebruikt item is 
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‘pensioenfonds/ woningcorporatie Fides is onvriendelijk – vriendelijk’. Alle negatieve items 

zijn omgepoold. De betrouwbaarheid van de twee delen van deze schaal was adequaat of 

goed; Cronbach’s alpha was .90 voor het deel ‘Deskundigheid’ en .85 voor het deel ‘Aantrek-

kelijkheid’ (zie Tabel 2).  

Imagoverschuiving werd gemeten middels twee items afkomstig uit het onderzoek 

van Huijsman (2011). Het eerste item werd gebruikt om vast te stellen hoe men voor het le-

zen van de brief dacht over de organisatie. Het tweede item werd gebruikt om vast te stellen 

hoe men na het lezen van de brief dacht over de organisatie. Beide items werden beantwoord 

op een zevenpunts semantische differentiaalschaal en zijn apart geanalyseerd. Zodoende kon 

een eventuele verschuiving in imagowaardering worden vastgesteld.  

Contactgedrag werd gemeten met drie items die gedeeltelijk afkomstig zijn uit het 

onderzoek van Renkema et al. (2007) en gedeeltelijk zelf geconstrueerd zijn. Deze drie items 

werden gebruikt om vast te stellen in hoeverre men na het lezen van de brief de behoefte 

had contact op te nemen met de organisatie. Daarbij werd gevraagd of men eraan dacht de 

organisatie te bellen, te schrijven of te mailen. Men kon steeds kiezen uit de antwoordmoge-

lijkheden ‘zeer zeker niet’, ‘waarschijnlijk niet’, ‘misschien’, ‘waarschijnlijk wel’ en ‘zeer zeker 

wel’. Uiteindelijk werden deze antwoordmogelijkheden omgezet in percentages, respectieve-

lijk 0, 25, 50, 75 en 100 procent. De betrouwbaarheid van de schaal was adequaat; Cronbach’s 

alpha was .73 (zie Tabel 2).  

 

Tabel 2: Afhankelijke variabelen en constructen eerste vragenlijst. 

Variabelen Constructen Items α 

Waardering overall  1 - 

Tekstbegrip Tekstbegrip 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 

 Vindbaarheid 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 

Waardering tekst Totaal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

.93 

 Duidelijkheid 8, 9, 11, 13, 15, 20, 25 .90 

 Begrijpelijkheid 12, 16, 17, 19, 22, 23 .83 

 Lezergerichtheid 10, 14, 18, 21, 24 .86 

 Vormgeving 26, 27, 28, 29, 30 .73 

Waardering organisatie Totaal  31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 .92 

 Deskundigheid 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41 .90 

 Aantrekkelijkheid 33, 36, 40, 42 .85 

Imagoverschuiving Totaal 44 – 43 - 

Contactgedrag Totaal 45, 46, 47 .73 

 

 

3.3.2 De tweede vragenlijst 

De tweede vragenlijst werd op een later moment tijdens het experiment afgenomen. De 

tweede vragenlijst werd gebruikt om vast te stellen wat de proefpersonen zich nog herinner-

den van de onderzoekstekst die zij eerder tijdens het experiment hadden gelezen. Veronder-

steld werd dat hoe meer mensen zich nog herinneren van een tekst, hoe beter zij die tekst 

ook hebben begrepen. In eerder onderzoek (Lorch & Lorch, 1995, 1996; Sanchez et al., 2001) 

naar het effect van het gebruik van tussenkopjes op de reacties van mensen werd ook vaak 

een herinneringstaak voorgelegd aan de proefpersonen. Binnen dit onderzoek is gebruik ge-

maakt van de herinnerstaak zoals deze wordt beschreven door Sanchez et al. (2001). De 

proefpersonen kregen de instructie op te schrijven wat zij zich nog herinnerden van de brief 

die zij eerder tijdens het experiment hadden gelezen. Bewust is er voor gekozen deze instruc-

tie niet voorafgaand aan het experiment al te geven. Zodoende werd voorkomen dat de in-

structie een sturende werking zou hebben. Wanneer proefpersonen van te voren immers al 

weten dat zij later tijdens het experiment een herinneringstaak krijgen, bestaat het risico dat 

zij de brief heel krampachtig proberen te onthouden. Op het formulier met de instructie was 

genoeg ruimte overgelaten om herinneringen op te schrijven. Benadrukt werd dat het de be-

doeling was zoveel mogelijk op te schrijven. De proefpersonen kregen onbeperkt de tijd om 
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herinneringen op te schrijven. Het formulier dat gebruikt is tijdens het experiment is opge-

nomen in Bijlage 15.   

De resultaten van de herinneringstaak kunnen op verschillende dimensies worden 

geanalyseerd. Er is voor gekozen de herinneringen op vijf dimensies te analyseren: ‘totaal 

aantal onderwerpen’, ‘totaal aantal kernboodschappen’, ‘totaal aantal details’, ‘totaal aantal 

positieve evaluaties’ en ‘totaal aantal negatieve evaluaties’. Bij de dimensie ‘totaal aantal on-

derwerpen’ werden alle benoemde onderwerpen geteld. Daarbij werd onderscheid gemaakt 

tussen goed benoemde onderwerpen en fout benoemde onderwerpen. Elke proefpersoon 

kon in totaal maximaal 17 onderwerpen benoemen. Bij de dimensie ‘totaal aantal kernbood-

schappen’ werden alleen de benoemde kernboodschappen geteld. Daarbij werd wederom 

onderscheid gemaakt tussen goed benoemde kernboodschappen en fout benoemde kern-

boodschappen. De proefpersonen die de brief van pensioenfonds Fides hadden gelezen, kon-

den in totaal maximaal 7 kernboodschappen benoemen. De proefpersonen die daarentegen 

de brief van woningcorporatie Fides hadden gelezen, konden in totaal maximaal slechts 6 

kernboodschappen benoemen. Bij de dimensie ‘totaal aantal details’ werden alleen de be-

noemde details geteld. Wederom werd onderscheid gemaakt tussen goed benoemde details 

en fout benoemde details. De proefpersonen die de brief van pensioenfonds Fides hadden 

gelezen, konden in totaal maximaal 10 details benoemen. De proefpersonen die daarentegen 

de brief van woningcorporatie Fides hadden gelezen, konden in totaal maximaal 11 details 

benoemen. Bij de dimensie ‘totaal aantal positieve evaluaties’ werd het totaal aantal positie-

ve opmerkingen over de brief geteld. Bij de dimensie ‘totaal aantal negatieve evaluaties’ werd 

het totaal aantal negatieve opmerkingen over de brief geteld. De formulieren die gebruikt zijn 

om de herinneringen van de proefpersonen te analyseren zijn opgenomen in Bijlage 16 en 

Bijlage 17. 

 

3.4 De pre-test 

 

Voordat het onderzoek daadwerkelijk afgenomen werd, is het aan een pre-test onderworpen. 

Deze pre-test had tot doel eventuele onduidelijkheden in de eerste vragenlijst op te sporen. 

In totaal hebben 14 proefpersonen aan de pre-test deelgenomen: 9 vrouwen en 5 mannen. 

De leeftijd van de proefpersonen varieerde van 24 tot 53 jaar. Alle proefpersonen hadden een 

hoog opleidingsniveau. Zij hadden hoger beroepsonderwijs (42.9 procent) of universitair on-

derwijs (57.1 procent) gevolgd.  

 De pre-test bestond uit bijna het volledige onderzoek. De proefpersonen lazen de 

instructie en het scenario. Vervolgens bekeken zij een brief met inhoudelijke tussenkopjes. De 

ene helft van de proefpersonen las de brief van het pensioenfonds en de andere helft van de 

proefpersonen las de brief van de woningcorporatie. Wanneer de proefpersonen de brief 

hadden gelezen, vulden zij de eerste vragenlijst in. De tweede vragenlijst werd niet ingevuld 

door de proefpersonen. Dit was niet mogelijk aangezien er enige tijd moest zitten tussen het 

invullen van de eerste vragenlijst en het invullen van de tweede vragenlijst. Bovendien werd 

niet verwacht dat het invullen van de tweede vragenlijst voor problemen zou zorgen. Het 

bleek dat de complete procedure ongeveer tien minuten in beslag nam.  

Na afloop van het onderzoek werd de proefpersonen gevraagd of zij eventuele on-

duidelijkheden of problemen waren tegengekomen. Naar aanleiding van dit commentaar is 

besloten twee extra introductieteksten toe te voegen voor item 2 tot en met 7 en voor item 8 

tot en met 25. Meerdere proefpersonen merkten namelijk op dat zij het verwarrend vonden 

dat zij bij item 2 tot en met 7 moesten aangeven of de gegeven stelling waar of onwaar is, 

terwijl zij bij item 8 tot en met 25 moesten aangeven of zij het eens of oneens zijn met de 

gegeven stelling. Voor item 2 tot en met 7 is daarom de introductietekst ‘Stel u bent Sophie 
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van Houten, zijn de volgende stellingen dan waar of onwaar?’ opgenomen. Voor item 8 tot en 

met 25 is de introductietekst ‘Stel u bent Sophie van Houten, in hoeverre zou u het dan eens 

zijn met de volgende stellingen?’ opgenomen.  

Tijdens de pre-test bleek ook dat sommige proefpersonen de introductieteksten in 

de eerste vragenlijst niet goed lazen. De experimentleidster kreeg bijvoorbeeld meerdere 

keren de vraag of het toegestaan was tijdens het invullen van de eerste vragenlijst terug te 

kijken in de brief. Hoewel dit duidelijk stond aangegeven in de eerste introductietekst, had-

den de proefpersonen dit kennelijk toch over het hoofd gezien. Besloten is daarom de belang-

rijkste zinnen of zinsdelen in elke introductietekst te onderstrepen. In de eerste introductie-

tekst is bijvoorbeeld de zin ‘U mag bij het beantwoorden van de vragen terugkijken in de 

brief’ onderstreept.  

Op basis van de pre-test is ook besloten het item ‘Kent u pensioenfonds/ woningcor-

poratie Fides?’ op een ander plek in de eerste vragenlijst op te nemen. Dit item was eerst op-

genomen na de items ‘Hoe dacht u voor het lezen van deze brief over pensioenfonds/ wo-

ningcorporatie Fides?’ en ‘Hoe denkt u na het lezen van deze brief over pensioenfonds/ wo-

ningcorporatie Fides?’. Het is de bedoeling dat de proefpersoon bij het invullen van deze 

items zich inleeft in de situatie van Sophie van Houten. Bij het invullen van het item ‘Kent u 

pensioenfonds/ woningcorporatie Fides’ is dit echter niet de bedoeling. Meerdere proefper-

sonen gaven aan dit verwarrend te vinden. Daarom is besloten het item ‘Kent u pensioen-

fonds/ woningcorporatie Fides?’ te verplaatsen naar het einde van de eerste vragenlijst. Daar 

wordt ook gevraagd naar het geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau van de proefper-

soon. Het item ‘Kent u pensioenfonds/ woningcorporatie Fides?’ is daar meer op zijn plaats. 

De proefpersonen vonden het ook vreemd dat het item ‘Kent u pensioenfonds/ woningcorpo-

ratie Fides?’ moest worden beantwoord op een zevenpunts Likertschaal. Daarom is besloten 

de proefpersonen in de definitieve vragenlijst te laten kiezen uit de antwoordmogelijkheden 

‘ja’ en ‘nee’.  

Tot slot is naar aanleiding van het commentaar van de proefpersonen ook besloten 

het laatste item te veranderen in de eerste vragenlijst die werd voorgelegd aan de proefper-

sonen die de brief van de woningcorporatie hadden gelezen. Dit item wordt gebruikt om de 

voorkennis van de proefpersonen te meten. In de vragenlijst die werd voorgelegd aan de 

proefpersonen die de brief van de woningcorporatie hadden gelezen was dit item ‘Regelt u 

thuis zelf alle zaken die betrekking hebben op uw woonsituatie?’. Eén van de proefpersonen 

merkte echter op dat zij deze vraag lastig te beantwoorden vond. Bovendien wordt met deze 

vraag eigenlijk nog steeds de voorkennis van de proefpersoon niet gemeten. Het kan immers 

zo zijn dat iemand wel thuis zelf alle zaken regelt die betrekking hebben op zijn of haar woon-

situatie, maar nog nooit een brief van een woningcorporatie heeft gelezen. Het item ‘Regelt u 

thuis zelf alle zaken die betrekking hebben op uw woonsituatie?’ is daarom verandert in 

‘Heeft u zelf ooit de huur van een huurhuis opgezegd?’. Op bovengenoemde kleine proble-

men na, slaagden de proefpersonen er goed in de brief te lezen en de eerste vragenlijst in te 

vullen.  

 

3.5 De procedure 

 

Het onderzoek werd afgenomen door de trainers van Loo van Eck Communicatie
1
. Alle trai-

ners waren zowel mondeling als schriftelijk uitvoerig geïnstrueerd door de experimentleidster 

over hoe zij het experiment moesten afnemen (zie Bijlage 18). De proefpersonen werden be-

naderd tijdens de communicatietraining waarvoor zij zich hadden opgegeven. Voorafgaand 

aan het lezen van de brief en het invullen van de vragenlijsten kregen de proefpersonen een 

mondelinge instructie over het experiment. Om er voor te zorgen dat alle proefpersonen de-
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zelfde instructie kregen, werd gebruik gemaakt van een instructiefilmpje
2
. Ook ontvingen de 

proefpersonen een schriftelijke instructie (zie Bijlage 19). Na het lezen van de schriftelijke 

instructie bekeken de proefpersonen het scenario en de brief. Vervolgens vulden zij de eerste 

vragenlijst in. De tweede vragenlijst werd op een later moment tijdens de training afgeno-

men. De proefpersonen mochten tijdens het invullen van de tweede vragenlijst niet meer 

terugkijken in de brief. Zodoende kon worden vastgesteld wat zij zich nog herinnerden van de 

brief die zij enkele uren daarvoor hadden gelezen. Na afloop van het invullen van de tweede 

vragenlijst werden de proefpersonen bedankt voor hun deelname. Ook ontvingen de proef-

personen een schriftelijke verklaring waarin kort het onderzoeksdoel werd uitgelegd (zie Bij-

lage 20). In de schriftelijke verklaring stonden ook de contactgegevens van de experimentleid-

ster. De proefpersonen werd verteld dat wanneer zij geïnteresseerd waren in de onderzoeks-

resultaten, zij contact konden opnemen met de experimentleidster. Geen enkele proefper-

soon kreeg een financiële vergoeding voor zijn of haar deelname.  

 

3.6 De samenstelling van de steekproef 

 

In totaal hebben 353 proefpersonen aan het vragenlijstonderzoek deelgenomen, 183 vrou-

wen (52.0 procent) en 169 mannen (48.0 procent). De proefpersonen zijn op willekeurige ba-

sis verdeeld over de verschillende condities. Tijdens één trainingsessie beoordeelden verschil-

lende proefpersonen dus ook een verschillende brief en/ of briefversie. Uiteindelijk hebben 

aan alle condities 30 tot 38 proefpersonen deelgenomen. De leeftijd van de proefpersonen 

was gemiddeld 42 jaar (SD = 9.19) en varieerde van 22 tot 64 jaar. De meeste proefpersonen 

hadden een hoog opleidingsniveau. Slechts 0.3 procent van hen was zeer laag opgeleid (ba-

sisonderwijs) en slechts 5.4 procent van hen was laag opgeleid (middelbaar onderwijs). 23.0 

procent van hen was gemiddeld opgeleid (middelbaar beroepsonderwijs). De meeste proef-

personen hadden hoger beroepsonderwijs (48.0 procent) of universitair onderwijs (23.3 pro-

cent) gevolgd. Getoetst is of de proefpersonen gelijk zijn verdeeld over de verschillende con-

dities. Een significant verschil werd niet gevonden tussen het aantal mannen en vrouwen in 

de verschillende condities (X² (4) = 4.26, p = .37). De verhouding man-vrouw was dus gelijk in 

de verschillende condities. Een significant verschil werd ook niet gevonden tussen de gemid-

delde leeftijd van de proefpersonen in de verschillende condities (F (4, 347) =0.14, p = .97). 

Daarnaast liet een chi-kwadraatstoets zien dat een significant verschil ook niet werd gevon-

den tussen het opleidingsniveau van de proefpersonen in de verschillende condities (X² (16) = 

18.98, p = .27). Kortom: de proefpersonen zijn gelijk verdeeld over de verschillende condities.  



29 

 

4. Resultaten 

 

In dit hoofdstuk wordt met behulp van verschillende statistische analyses het effect van de 

onafhankelijke variabelen onderzocht. Allereerst wordt onderzocht of mensen een brief met 

tussenkopjes anders beoordelen dan een brief zonder tussenkopjes. Daarbij wordt ook on-

derzocht of mensen een brief met inhoudelijke tussenkopjes anders beoordelen dan een brief 

met thematische tussenkopjes. Vervolgens wordt geprobeerd het effect van inhoudelijke tus-

senkopjes op de reacties van mensen beter te duiden. Onderzocht wordt wat precies het ef-

fect is van de positie van de inhoudelijke tussenkopjes op de reacties van mensen. Is het vol-

doende de kernboodschap van elke alinea simpelweg te markeren? Of is het wel degelijk van 

belang dat de kernboodschap boven de alinea wordt geplaatst? Daarnaast wordt onderzocht 

wat precies het effect is van de directe briefstructuur die automatisch wordt gebruikt wan-

neer er inhoudelijke tussenkopjes aan een brief worden toegevoegd. Tot slot wordt onder-

zocht of mensen met verschillende persoonlijke kenmerken ook anders reageren op de ver-

schillende manipulaties in de brief.  

 

4.1 Hoofdeffecten 

 

In deze paragraaf worden de hoofdeffecten van de verschillende onafhankelijke variabelen 

besproken. Beoordelen mensen een brief met tussenkopjes positiever dan een brief zonder 

tussenkopjes? Vinden mensen een brief met inhoudelijke tussenkopjes beter dan een brief 

met thematische tussenkopjes? En hoe kunnen deze effecten worden geduid? 

 

4.1.1 Tussenkopjes: wel of niet? Thematisch of inhoudelijk? 

De verwachting in dit onderzoek was dat mensen een brief met tussenkopjes positiever zou-

den beoordelen dan een brief zonder tussenkopjes. Daarnaast werd verwacht dat mensen 

een brief met inhoudelijke tussenkopjes positiever zouden beoordelen dan een brief met 

thematische tussenkopjes. Om te toetsen of deze verwachtingen juist zijn, werd een varian-

tieanalyse uitgevoerd.  

Een significant verschil werd gevonden tussen de verschillende brieven op rapportcij-

fer (F (2, 172) = 3.62, p < .05, ɳ² = .04). De posthocanalyse (Tukey HSD) liet zien dat mensen 

een brief met inhoudelijke tussenkopjes een hoger rapportcijfer gaven dan een brief zonder 

tussenkopjes (zie Tabel 3).  

Een significant verschil werd ook gevonden tussen de verschillende brieven op het 

construct tekstwaardering (F (2, 199) = 4.96, p < .01, ɳ² = .05). De posthocanalyse (Tukey HSD) 

liet zien dat mensen de tekst van een brief met inhoudelijke tussenkopjes positiever beoor-

deelden dan de tekst van een brief zonder tussenkopjes (zie Tabel 3). Ook trad er een effect 

op van het gebruik van tussenkopjes op de afzonderlijke tekstwaarderingsconstructen duide-

lijkheid (F (2, 203) = 6.88, p = .001, ɳ² = .06) en vormgeving (F (2, 205) = 7.14, p = .001, ɳ² = 

.07). De posthocanalyse (Tukey HSD) liet zien dat mensen de tekst van een brief met themati-

sche tussenkopjes én de tekst van een brief met inhoudelijke tussenkopjes duidelijker vonden 

dan de tekst van een brief zonder tussenkopjes (zie Tabel 3). Daarnaast toonde de posthoca-

nalyse (Tukey HSD) aan dat mensen de tekst van een brief met thematische tussenkopjes én 

de tekst van een brief met inhoudelijke tussenkopjes aantrekkelijker vormgegeven vonden 

dan de tekst van een brief zonder tussenkopjes (zie Tabel 3).  

Op de afhankelijke variabele imagoverschuiving werd ook een significant verschil ge-

vonden tussen de verschillende brieven (F (2, 202) = 3.25, p < .05, ɳ² = .03). De posthocanaly-

se (Tukey HSD) liet zien dat mensen meer in positieve richting verschoven in hoe zij dachten 

over het imago van de organisatie gedurende het lezen de brief wanneer er thematische of 
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inhoudelijke tussenkopjes aan waren toegevoegd dan wanneer er geen tussenkopjes aan wa-

ren toegevoegd (zie Tabel 3).   

Geen significant verschil werd gevonden op de overige afhankelijke variabelen tus-

sen de verschillende brieven. Of mensen nu een brief zonder tussenkopjes, met thematische 

tussenkopjes of met inhoudelijke tussenkopjes hadden gelezen, zij begrepen de brief altijd 

even goed (zie Tabel 3). Toch kan op basis van deze analyses geconcludeerd worden dat de 

eerste hypothese grotendeels bevestigd kan worden: mensen beoordeelden een brief met 

tussenkopjes over het algemeen positiever dan een brief zonder tussenkopjes. De tweede 

hypothese wordt minder overtuigend bevestigd door de analyses. Mensen beoordeelden een 

brief met inhoudelijke tussenkopjes niet positiever dan een brief met thematische tussenkop-

jes. Echter, mensen beoordeelden een brief met inhoudelijke tussenkopjes wél het positiefst. 

Een brief met inhoudelijke tussenkopjes werd namelijk op vijf constructen positiever beoor-

deeld dan een brief zonder tussenkopjes. Een brief met thematische tussenkopjes werd daar-

entegen op slechts drie constructen positiever beoordeeld dan een brief zonder tussenkopjes. 

Kortom: ten opzichte van een brief zonder tussenkopjes wordt een brief met inhoudelijke 

tussenkopjes wel positiever beoordeeld dan een brief met thematische tussenkopjes.  

 

Tabel 3: Hoofdeffect type tussenkopje. 

Vragenlijst 1 Geen TK Thema. TK Inhoud. TK F-toets 

Waardering overall     

Rapportcijfer 
1
 5.92 (1.37)

 c
 6.51 (1.69) 6.62 (1.43) 

a
 F (2, 172) = 3.62, p < .05, ɳ² = .04 

Tekstbegrip     

Tekstbegrip 
2
 4.66 (1.26) 4.45 (1.31) 4.54 (1.61) F (2, 198) = 0.34, p = .72 

Vindbaarheid 
3
 4.64 (1.69) 5.07 (1.41) 5.04 (1.12) F (2, 191) = 1.82, p = .17 

Waardering tekst     

Totaal 
4
 4.06 (0.97)

 c
 4.43 (0.95) 4.56 (0.98) 

a
 F (2, 199) = 4.96, p < .01, ɳ² = .05 

Duidelijkheid 
4
 3.66 (1.28) 

b c
 4.28 (1.23) 

a
 4.42 (1.28) 

a
 F (2, 203) = 6.88, p = .001, ɳ² = .06 

Begrijpelijkheid 
4 

 4.18 (1.29) 4.52 (1.26) 4.63 (1.26) F (2, 204) = 2.33, p = .10 

Lezergerichtheid 
4
 4.43 (1.29) 4.46 (1.11) 4.48 (1.21) F (2, 205) = 0.04, p = .97 

Vormgeving
 4

 4.13 (0.98) 
b c

  4.54 (0.97) 
a
 4.71 (0.80) 

a
 F (2, 205) = 7.14, p = .001, ɳ² = .07 

Waardering organisatie     

Totaal 
4
 4.64 (0.98) 4.78 (0.98) 4.68 (0.91) F (2, 204) = 0.39, p = .68 

Deskundigheid 
4
 4.73 (0.99) 4.83 (1.09) 4.78 (0.93) F (2, 204) = 0.17, p = .84 

Aantrekkelijkheid 
4
 4.47 (1.24) 4.68 (1.07) 4.48 (1.10) F (2, 205) = 0.76, p = .47 

Imagoverschuiving     

Imagoverschuiving
 2

 -0.28 (1.75) 
b c

 0.33 (1.57)
 a

 0.32 (1.50) 
a
 F (2, 202) = 3.25, p < .05, ɳ² = .03 

Contactgedrag     

Contactgedrag 
5
 0.49 (0.24) 0.47 (0.22) 0.47 (0.18) F (2, 205) = 0.16, p = .86 

Vragenlijst 2     

Onderwerpen     

Totaal 
6
 6.22 (2.25) 6.48 (2.73) 6.41 (2.14) F (2, 196) = 0.21, p = .81 

Goed 
6
 6.06 (2.26) 6.25 (2.81) 6.24 (2.19) F (2, 196) = 0.13, p = .88 

Fout 
6
 0.15 (0.40) 0.22 (0.46) 0.17 (0.45) F (2, 196) = 0.43, p = .65 

Kernboodschappen     

Totaal 
7
 2.86 (1.40) 3.19 (1.42) 3.21 (1.33) F (2, 196) = 1.33, p = .27 

Goed 
7
 2.77 (1.39) 3.05 (1.46) 3.14 (1.31) F (2, 196) = 1.30, p = .28 

Fout
 7

 0.09 (0.29) 0.11 (0.32) 0.07 (0.26) F (2, 196) = 0.33, p = .72 

Details     

Totaal 
8
 3.35 (1.43) 3.29 (1.82) 3.20 (1.24) F (2, 196) = 0.19, p = .83 

Goed  
8
 3.29 (1.49) 3.21 (1.82) 3.10 (1.28) F (2, 196) = 0.27, p = .76 

Fout 
8
 0.06 (0.24) 0.11 (0.36) 0.10 (0.30) F (2, 196) = 0.46, p = .63 

Evaluaties     

Positief 
9
 0.08 (0.51) 0.02 (0.13) 0.00 (0.00) F (2, 196) = 1.22, p = .30 

Negatief 
9
 0.28 (0.74) 0.21 (0.72) 0.21 (0.96) F (2, 196) = 0.15, p = .86 

Noot: Bij een statistisch betrouwbaar verschil is de achtergrond van de scores gearceerd. 
a
 = verschilt significant van ‘geen tussenkopjes’; 

b
 = verschilt signifi-

cant van ‘thematische tussenkopjes’; 
c
 = verschilt significant van ‘inhoudelijke tussenkopjes’. 

1
 = score is minimaal 1 en maximaal 10; 

2
 = score is minimaal -6 

en maximaal +6; 
3
 = score is minimaal 0 en maximaal 6; 

4
 = score is minimaal 1 en maximaal 7; 

5
 = score is minimaal 0 en maximaal 1; 

6
 = score is minimaal 0 

en maximaal 17; 
7
 = score is minimaal 0 en maximaal 7; 

8
 = score is minimaal 0 en maximaal 11; 

9
 = score is minimaal 0 en kent geen maximum.  

 

4.1.2 Positie inhoudelijk tussenkopje: boven of voor de alinea? 

Mensen beoordeelden een brief met inhoudelijke tussenkopjes op vijf constructen beter dan 

een brief zonder tussenkopjes. Zou het dergelijk effect ook zijn gevonden wanneer de inhou-

delijke tussenkopjes niet boven, maar voor de alinea waren geplaatst? Mogelijk heeft de posi-

tie van de inhoudelijke tussenkopjes weinig effect op de reacties van mensen. Om te toetsen 
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wat precies het effect is van de positie van de inhoudelijke tussenkopjes op de reacties van 

mensen, werd een onafhankelijke t-toets uitgevoerd. 

Geen enkel significant verschil op de afhankelijke variabelen werd gevonden tussen 

de brief met inhoudelijke tussenkopjes boven de alinea en de brief met inhoudelijke tussen-

kopjes voor de alinea. Of de inhoudelijke tussenkopjes nu boven of voor de alinea waren ge-

plaatst, mensen begrepen de brief altijd even goed. Daarnaast beoordeelden mensen de tekst 

en de organisatie ook altijd hetzelfde, ongeacht de positie van de inhoudelijke tussenkopjes 

(zie Tabel 4). Kortom: de positie van de inhoudelijke tussenkopjes heeft geen enkel effect op 

de reacties van mensen.  

 

Tabel 4: Hoofdeffect positie inhoudelijk tussenkopje. 

Vragenlijst 1 Inhoud. TK Boven Inhoud. TK Voor t-toets 

Waardering overall    

Rapportcijfer 
1
 6.62 (1.43)  6.40 (1.61) t (130) = 0.80, p = .43 

Tekstbegrip    

Tekstbegrip 
2
 4.54 (1.61) 4.50 (1.43) t (141) = 0.14, p = .89 

Vindbaarheid 
3
 5.04 (1.12) 4.80 (1.27) t (137) = 1.21, p = .23 

Waardering tekst    

Totaal 
4
 4.56 (0.98)  4.38 (0.99) t (142) = 1.12, p = .26 

Duidelijkheid 
4
 4.42 (1.28) 4.18 (1.32) t (146) = 1.12, p = .27 

Begrijpelijkheid 
4 

 4.63 (1.26) 4.50 (1.19) t (145) = 0.67, p = .51 

Lezergerichtheid 
4
 4.48 (1.21) 4.18 (1.40) t (146) = 1.41, p = .16 

Vormgeving
 4

 4.71 (0.80)  4.73 (0.98) t (146) = -0.16, p = .87 

Waardering organisatie    

Totaal 
4
 4.68 (0.91) 4.81 (0.94) t (146) = -0.88, p = .38 

Deskundigheid 
4
 4.78 (0.93) 4.96 (0.99) t (146) = -1.18, p = .24 

Aantrekkelijkheid 
4
 4.48 (1.10) 4.50 (1.12) t (146) = -0.15, p = .88 

Imagoverschuiving    

Imagoverschuiving
 2

 0.32 (1.50)  0.31 (1.61) t (144) = 0.03, p = .97 

Contactgedrag    

Contactgedrag 
5
 0.47 (0.18) 0.46 (0.21) t (146) = 0.21, p = .83 

Vragenlijst 2    

Onderwerpen    

Totaal 
6
 6.41 (2.14) 6.01 (2.61) t (138) = 0.98, p = .33 

Goed 
6
 6.24 (2.19) 5.81 (2.65) t (138) = 1.04, p = .30 

Fout 
6
 0.17 (0.45) 0.20 (0.44) t (138) = -0.45, p = .65 

Kernboodschappen    

Totaal 
7
 3.21 (1.33) 2.88 (1.52) t (138) = 1.36, p = .18 

Goed 
7
 3.14 (1.31) 2.83 (1.51) t (138) = 1.32, p = .19 

Fout
 7

 0.07 (0.26) 0.06 (0.24) t (138) = 0.30, p = .77 

Details    

Totaal 
8
 3.20 (1.24) 3.13 (1.56) t (138) = 0.28, p = .78 

Goed  
8
 3.10 (1.28) 2.99 (1.59) t (138) = 0.47, p = .64 

Fout 
8
 0.10 (0.30) 0.14 (0.36) t (138) = -0.84, p = .41 

Evaluaties    

Positief 
9
 0.00 (0.00) 0.16 (0.93) t (68.00) = -1.42, p = .16 

Negatief 
9
 0.21 (0.96) 0.19 (0.71) t (138) = 0.16, p = .87 

Noot: 
1
 = score is minimaal 1 en maximaal 10; 

2
 = score is minimaal -6 en maximaal +6; 

3
 = score is minimaal 0 en maximaal 6; 

4
 = score is minimaal 1 en 

maximaal 7; 
5
 = score is minimaal 0 en maximaal 1; 

6
 = score is minimaal 0 en maximaal 17; 

7
 = score is minimaal 0 en maximaal 7; 

8
 = score is minimaal 0 en 

maximaal 11; 
9
 = score is minimaal 0 en kent geen maximum.  

 

4.1.3 Briefstructuur: direct of indirect? 

Een brief met inhoudelijke tussenkopjes wordt door mensen op vijf constructen beter beoor-

deeld dan een brief zonder tussenkopjes. Echter, op veel andere constructen beoordelen 

mensen een brief met inhoudelijke tussenkopjes niet beter dan een brief zonder tussenkop-

jes. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat beide brieven een directe briefstructuur hebben. 

Om te toetsen of een brief met een directe briefstructuur inderdaad beter wordt beoordeeld 

dan een brief met een indirecte briefstructuur, werd een onafhankelijke t-toets uitgevoerd.   

Geen enkel significant verschil op de afhankelijke variabelen werd gevonden tussen 

de brief met een directe briefstructuur en de brief met een indirecte briefstructuur. Of men-

sen nu een brief met een directe of indirecte briefstructuur hadden gelezen, zij begrepen de 

brief altijd even goed. Daarnaast beoordeelden mensen de tekst en de organisatie ook niet 

positiever of negatiever wanneer zij een brief met een directe briefstructuur hadden gelezen 

(zie Tabel 5). Geconcludeerd kan dan ook worden dat de directe briefstructuur die automa-
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tisch wordt gebruikt wanneer er inhoudelijke tussenkopjes aan een brief worden toegevoegd, 

niet van invloed is op de reacties van mensen.  

 

Tabel 5: Hoofdeffect briefstructuur. 

Vragenlijst 1 Geen TK Direct Geen TK Indirect t-toets 

Waardering overall    

Rapportcijfer 
1
 5.92 (1.37) 5.93 (1.36) t (116) = -0.03, p = .98 

Tekstbegrip    

Tekstbegrip 
2
 4.66 (1.26) 4.35 (1.66) t (127) = 1.16, p = .25 

Vindbaarheid 
3
 4.64 (1.69) 4.46 (1.66) t (123) = 0.61, p = .55 

Waardering tekst    

Totaal 
4
 4.06 (0.97) 3.78 (0.86) t (131) = 1.72, p = .09 

Duidelijkheid 
4
 3.66 (1.28) 3.34 (1.26) t (132) = 1.47, p = .15 

Begrijpelijkheid 
4 

 4.18 (1.29) 3.83 (1.07) t (133) = 1.72, p = .09 

Lezergerichtheid 
4
 4.43 (1.29) 4.28 (1.08) t (133) = 0.73, p = .47 

Vormgeving
 4

 4.13 (0.98)  3.85 (0.90) t (133) = 1.75, p = .08 

Waardering organisatie    

Totaal 
4
 4.64 (0.98) 4.39 (1.00) t (133) = 1.45, p = .15 

Deskundigheid 
4
 4.73 (0.99) 4.43 (1.04) t (133) = 1.67, p = .10 

Aantrekkelijkheid 
4
 4.47 (1.24) 4.32 (1.13) t (133) = 0.77, p = .44 

Imagoverschuiving    

Imagoverschuiving
 2

 -0.28 (1.75) -0.35 (1.70) t (134) = 0.22, p = .83 

Contactgedrag    

Contactgedrag 
5
 0.49 (0.24) 0.54 (0.23) t (134) = -1.38, p = .17 

Vragenlijst 2    

Onderwerpen    

Totaal 
6
 6.22 (2.25) 5.84 (2.77) t (130) = 0.86, p = .39 

Goed 
6
 6.06 (2.26) 5.66 (2.76) t (130) = 0.92, p = .36 

Fout 
6
 0.15 (0.40) 0.18 (0.46) t (130) = -0.34, p = .74 

Kernboodschappen    

Totaal 
7
 2.86 (1.40) 2.87 (1.48) t (130) = -0.02, p = .99 

Goed 
7
 2.77 (1.39) 2.81 (1.47) t (130) = -0.15, p = .88 

Fout
 7

 0.09 (0.29) 0.06 (0.24) t (130) = 0.70, p = .48 

Details    

Totaal 
8
 3.35 (1.43) 2.97 (1.79) t (130) = 1.36, p = .18 

Goed  
8
 3.29 (1.49) 2.85 (1.75) t (130) = 1.56, p = .12 

Fout 
8
 0.06 (0.24) 0.12 (0.33) t (130) = -1.15, p = .25 

Evaluaties    

Positief 
9
 0.08 (0.51) 0.10 (0.53) t (130) = -0.31, p = .76 

Negatief 
9
 0.28 (0.74) 0.19 (0.68) t (130) = 0.67, p = .50 

Noot: 
1
 = score is minimaal 1 en maximaal 10; 

2
 = score is minimaal -6 en maximaal +6; 

3
 = score is minimaal 0 en maximaal 6; 

4
 = score is minimaal 1 en 

maximaal 7; 
5
 = score is minimaal 0 en maximaal 1; 

6
 = score is minimaal 0 en maximaal 17; 

7
 = score is minimaal 0 en maximaal 7; 

8
 = score is minimaal 0 en 

maximaal 11; 
9
 = score is minimaal 0 en kent geen maximum.  

 

4.2 Veel voorkennis of weinig voorkennis? 

 

In het huidige onderzoek hebben de respondenten aangegeven of zij over veel of weinig 

voorkennis beschikken. In deze paragraaf wordt besproken of mensen met veel voorkennis 

anders reageren op de verschillende manipulaties in de brief dan mensen met weinig voor-

kennis. Beoordelen juist mensen met veel voorkennis een brief met tussenkopjes positiever 

dan een brief zonder tussenkopjes? Of beoordelen juist mensen met weinig voorkennis een 

brief met tussenkopjes positiever dan een brief zonder tussenkopjes? In hoeverre beoordelen 

mensen met veel en weinig voorkennis brieven met thematische en inhoudelijke tussenkopjes 

eigenlijk verschillend? En betekent dat dan ook dat mensen met veel en weinig voorkennis 

verschillend reageren op de andere manipulaties in de brief? 

 

4.2.1 Interactie-effect type tussenkopje en voorkennis 

Verwacht werd dat zowel mensen met veel voorkennis als mensen met weinig voorkennis een 

brief met tussenkopjes positiever zouden beoordelen dan een brief zonder tussenkopjes. 

Daarnaast werd verwacht dat zowel mensen met veel voorkennis als mensen met weinig 

voorkennis een brief met inhoudelijke tussenkopjes positiever zouden beoordelen dan een 

brief met thematische tussenkopjes. Om te toetsen of er inderdaad geen interactie-effect 

bestaat tussen de variabelen type tussenkopje en voorkennis, werd een tweewegs variantie-

analyse uitgevoerd.  
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Tabel 6: Interactie-effect type tussenkopje en voorkennis. 
Vragenlijst 1 Weinig voorkennis Veel  voorkennis F-toets 

 Geen TK Thema. TK Inhoud. TK Geen TK Thema. TK Inhoud. TK  

Waardering overall        

Rapportcijfer 
1
 5.57 (1.60) 7.07 (0.92) 6.82 (1.29) 6.04 (1.29) 6.30 (1.88) 6.62 (1.41) F (2, 167) = 1.84, p = .16 

Tekstbegrip        

Tekstbegrip 
2
 4.79 (1.42) 3.75 (1.29) 4.20 (1.79) 4.62 (1.23) 4.67 (1.26) 4.64 (1.54) F (2, 193) = 1.74, p = .18 

Vindbaarheid 
3
 5.21 (0.97) 4.94 (1.98) 4.89 (1.29) 4.48 (1.82) 5.14 (1.17) 5.10 (1.06) F (2, 187) = 1.67, p = .19 

Waardering tekst        

Totaal 
4
 4.01 (0.74) 4.79 (0.84) 4.61 (0.93) 4.07 (1.04) 4.33 (0.97) 4.57 (1.00) F (2, 194) = 0.99, p = .37 

Duidelijkheid 
4
 3.59 (1.10) 4.70 (1.00) 4.47 (1.25) 3.69 (1.35) 4.15 (1.28) 4.44 (1.28) F (2, 198) = 0.92, p = .40 

Begrijpelijkheid 
4 

 4.26 (1.24) 4.93 (1.04) 4.81 (1.25) 4.16 (1.32) 4.41 (1.32) 4.60 (1.26) F (2, 199) = 0.35, p = .71 

Lezergerichtheid 
4
 4.41 (1.17) 4.79 (1.03) 4.76 (1.13) 4.43 (1.34) 4.35 (1.13)  4.36 (1.24) F (2, 200) = 0.57, p = .57 

Vormgeving
 4

 3.91 (0.92) 4.50 (1.03) 4.59 (0.68) 4.21 (1.00) 4.56 (0.98) 4.79 (0.78) F (2, 200) = 0.23, p = .80 

Waardering organisatie        

Totaal 
4
 4.67 (0.93) 5.00 (1.02) 4.73 (0.84) 4.63 (1.01) 4.70 (0.98) 4.66 (0.95) F (2, 199) = 0.27, p = .77 

Deskundigheid 
4
 4.72 (1.08) 5.09 (1.05) 4.76 (0.86) 4.73 (0.96) 4.73 (1.10) 4.79 (0.98) F (2, 199) = 0.58, p = .56 

Aantrekkelijkheid 
4
 4.57 (0.93) 4.83 (1.14) 4.66 (1.00) 4.44 (1.33) 4.64 (1.07) 4.40 (1.15) F (2, 200) = 0.04, p = .96 

Imagoverschuiving        

Imagoverschuiving
 2

 -0.24 (1.68) 0.69 (1.45) 0.60 (1.27) -0.30 (1.79) 0.24 (1.61) 0.21 (1.58) F (2, 198) = 0.20, p = .82 

Contactgedrag        

Contactgedrag 
5
 0.50 (0.22) 0.44 (0.25) 0.44 (0.17) 0.48 (0.25) 0.48 (0.22) 0.48 (0.19) F (2, 201) = 0.29, p = .75 

Vragenlijst 2        

Onderwerpen        

Totaal 
6
 5.94 (2.77) 7.13 (2.85) 7.10 (2.22) 6.31 (2.07) 6.28 (2.72) 6.14 (2.09) F (2, 191) = 1.20, p = .30 

Goed 
6
 5.56 (2.68) 7.00 (3.09) 6.90 (2.25) 6.22 (2.10) 6.02 (2.73) 5.98 (2.15) F (2, 191) = 1.81, p = .17 

Fout 
6
 0.37 (0.62) 0.13 (0.35) 0.20 (0.41) 0.08 (0.28) 0.26 (0.49) 0.16 (0.47) F (2, 191) = 2.74, p = .07 

Kernboodschappen        

Totaal 
7
 2.94 (1.81) 3.53 (1.36) 3.70 (1.08) 2.84 (1.26) 3.13 (1.42) 3.04 (1.38) F (2, 191) = 0.54, p = .58 

Goed 
7
 2.75 (1.73) 3.53 (1.36) 3.60 (1.05) 2.78 (1.28) 2.94 (1.47) 2.98 (1.38) F (2, 191) = 0.88, p = .42 

Fout
 7

 0.19 (0.40) 0.00 (0.00) 0.10 (0.31) 0.06 (0.24) 0.15 (0.36) 0.06 (0.24) F (2, 191) = 2.79, p = .06 

Details        

Totaal 
8
 3.00 (1.21) 3.60 (2.03) 3.40 (1.35) 3.47 (1.49) 3.15 (1.76) 3.10 (1.20) F (2, 191) = 1.30, p = .28 

Goed  
8
 2.81 (1.38) 3.47 (2.20) 3.30 (1.42) 3.45 (1.50) 3.09 (1.71) 3.00 (1.23) F (2, 191) = 1.66, p = .19 

Fout 
8
 0.19 (0.40) 0.13 (0.35) 0.10 (0.31) 0.02 (0.14) 0.11 (0.38) 0.10 (0.30) F (2, 191) = 1.08, p = .34 

Evaluaties        

Positief 
9
 0.06 (0.25) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.08 (0.57) 0.02 (0.15) 0.00 (0.00) F (2, 191) = 0.02, p = .98 

Negatief 
9
 0.13 (0.50) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.33 (0.80) 0.28 (0.83) 0.30 (1.13) F (2, 191) = 0.05, p = .95 

Noot: 
1
 = score is minimaal 1 en maximaal 10; 

2
 = score is minimaal -6 en maximaal +6; 

3
 = score is minimaal 0 en maximaal 6; 

4
 = score is minimaal 1 en maximaal 7; 

5
 = score is minimaal 0 en maximaal 1; 

6
 = score is minimaal 0 en maximaal 17; 

7
 = score is minimaal 0 en maximaal 7; 

8
 = 

score is minimaal 0 en maximaal 11; 
9
 = score is minimaal 0 en kent geen maximum.  
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Geen enkel significant interactie-effect op de afhankelijke variabelen werd gevonden tussen 

type tussenkopje en voorkennis. Hoe veel of weinig voorkennis mensen ook hadden, het ge-

bruik van tussenkopjes had altijd eenzelfde effect op de begrijpelijkheid van de brief, de 

waardering van de brief en de waardering van de organisatie. Ook het gebruik van inhoudelij-

ke tussenkopjes had altijd eenzelfde effect (zie Tabel 6). Beide verwachtingen kunnen dus 

worden bevestigd. Mensen met weinig voorkennis beoordelen de verschillende brieven het-

zelfde als mensen met veel voorkennis.  

 

4.2.2 Interactie-effect positie inhoudelijk tussenkopje en voorkennis 

Om te toetsen of er een interactie-effect bestaat tussen de variabelen positie inhoudelijk tus-

senkopje en voorkennis, werd wederom een tweewegs variantieanalyse uitgevoerd. Het zou 

theoretisch gezien bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat juist mensen met veel voorkennis een brief 

met inhoudelijke tussenkopjes die boven de alinea zijn geplaatst positiever beoordelen. Of 

dat juist mensen met weinig voorkennis een brief met inhoudelijke tussenkopjes die boven de 

alinea zijn geplaatst positiever beoordelen. Hoewel een dergelijk interactie-effect niet werd 

verwacht, moeten het wel worden uitgesloten.  

Geen enkel significant interactie-effect op de afhankelijke variabelen werd gevonden 

tussen de variabelen positie inhoudelijke tussenkopje en voorkennis. Hoe veel of weinig voor-

kennis mensen ook hadden, de positie van de inhoudelijke tussenkopjes had altijd eenzelfde 

effect op de begrijpelijkheid van de brief, de waardering van de brief en de waardering van de 

organisatie (zie Tabel 7). Kortom: mensen met veel voorkennis en mensen met weinig voor-

kennis reageren niet verschillend op de manipulatie.  

 

Tabel 7: Interactie-effect positie inhoudelijk tussenkopje en voorkennis. 

Vragenlijst 1 Weinig voorkennis Veel voorkennis F-toets 

 Inhoud. TK 

Boven 

Inhoud. TK 

Voor 

Inhoud. TK 

Boven 

Inhoud. TK 

Voor 

 

Waardering overall      

Rapportcijfer 
1
 6.82 (1.29) 6.27 (1.91) 6.62 (1.41) 6.46 (1.49) F (1, 126) = 0.44, p = .51 

Tekstbegrip      

Tekstbegrip 
2
 4.20 (1.79) 4.11 (1.52) 4.64 (1.54) 4.65 (1.40) F (1, 137) = 0.04, p = .85 

Vindbaarheid 
3
 4.89 (1.29) 4.63 (1.71) 5.10 (1.06) 4.86 (1.07) F (1, 135) < 0.01, p = .96 

Waardering tekst      

Totaal 
4
 4.61 (0.93) 4.31 (1.11) 4.57 (1.00) 4.41 (0.96) F (1, 138) = 0.13, p = .72 

Duidelijkheid 
4
 4.47 (1.25) 4.15 (1.53) 4.44 (1.28) 4.18 (1.25) F (1, 142) = 0.02, p = .90 

Begrijpelijkheid 
4 

 4.81 (1.25) 4.62 (1.17) 4.60 (1.26) 4.44 (1.21) F (1, 141) < 0.01, p = .96  

Lezergerichtheid 
4
 4.76 (1.13) 4.15 (1.33) 4.36 (1.24) 4.23 (1.42) F (1, 142) = 0.98, p = .33 

Vormgeving
 4

 4.59 (0.68) 4.43 (0.96) 4.79 (0.78) 4.87 (0.98) F (1, 142) = 0.53, p = .47 

Waardering organisatie      

Totaal 
4
 4.73 (0.84) 4.83 (1.00) 4.66 (0.95) 4.82 (0.92) F (1, 142) = 0.03, p = .86 

Deskundigheid 
4
 4.76 (0.86) 4.93 (1.06) 4.79 (0.98) 5.00 (0.96) F (1, 142) = 0.02, p = .89 

Aantrekkelijkheid 
4
 4.66 (1.00) 4.64 (1.00) 4.40 (1.15) 4.46 (1.18) F (1, 142) = 0.04, p = .84 

Imagoverschuiving      

Imagoverschuiving
 2

 0.60 (1.27) 0.32 (1.64) 0.21 (1.58) 0.29 (1.63) F (1, 141) = 0.40, p = .53 

Contactgedrag      

Contactgedrag 
5
 0.44 (0.17) 0.47 (0.24) 0.48 (0.19) 0.45 (0.19) F (1, 143) = 0.92, p = .34 

Vragenlijst 2      

Onderwerpen      

Totaal 
6
 7.10 (2.22) 6.09 (2.47) 6.14 (2.09) 6.00 (2.72) F (1, 134) = 0.96, p = .33 

Goed 
6
 6.90 (2.25) 6.00 (2.49) 5.98 (2.15) 5.74 (2.77) F (1, 134) = 0.53, p = .47 

Fout 
6
 0.20 (0.41) 0.09 (0.29) 0.16 (0.47) 0.26 (0.49) F (1, 134) = 1.62, p = .21 

Kernboodschappen      

Totaal 
7
 3.70 (1.08) 2.86 (1.64) 3.04 (1.38) 2.91 (1.49) F (1, 134) = 1.81, p = .18 

Goed 
7
 3.60 (1.05) 2.82 (1.62) 2.98 (1.38) 2.85 (1.49) F (1, 134) = 1.53, p = .22 

Fout
 7

 0.10 (0.31) 0.05 (0.21) 0.06 (0.24) 0.07 (0.25) F (1, 134) = 0.42, p = .52 

Details      

Totaal 
8
 3.40 (1.35) 3.23 (1.51) 3.10 (1.20) 3.09 (1.62) F (1, 134) = 0.09, p = .76 

Goed  
8
 3.30 (1.42) 3.18 (1.50) 3.00 (1.23) 2.89 (1.65) F (1, 134) = 0.00, p = .99 

Fout 
8
 0.10 (0.31) 0.05 (0.21) 0.10 (0.30) 0.20 (0.40) F (1, 134) = 1.52, p = .22 

Evaluaties      

Positief 
9
 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.24 (1.14) F (1, 134) = 0.96, p = .33 

Negatief 
9
 0.00 (0.00) 0.23 (0.69) 0.30 (1.13) 0.17 (0.74) F (1, 134) = 1.26, p = .26 

Noot: 
1
 = score is minimaal 1 en maximaal 10; 

2
 = score is minimaal -6 en maximaal +6; 

3
 = score is minimaal 0 en maximaal 6; 

4
 = score is minimaal 1 en 

maximaal 7; 
5
 = score is minimaal 0 en maximaal 1; 

6
 = score is minimaal 0 en maximaal 17; 

7
 = score is minimaal 0 en maximaal 7; 

8
 = score is minimaal 0 en 

maximaal 11; 
9
 = score is minimaal 0 en kent geen maximum.  
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4.2.3 Interactie-effect briefstructuur en voorkennis 

Getoetst is ook of er een interactie-effect bestaat tussen de variabelen briefstructuur en 

voorkennis. Daarom werd opnieuw een tweewegs variantieanalyse uitgevoerd. Het zou na-

melijk zo kunnen zijn dat juist mensen met veel voorkennis of juist mensen met weinig voor-

kennis een brief met een directe briefstructuur positiever beoordelen dan een brief met een 

indirecte briefstructuur. Een dergelijk interactie-effect werd niet verwacht, maar moet wel 

worden uitgesloten. 

Een significant interactie-effect werd gevonden tussen briefstructuur en voorkennis 

op de afhankelijke variabele vindbaarheid (F (1, 121) = 4.57, p < .05, ɳ² = .04). Tabel 8 laat zien 

dat mensen met veel voorkennis de informatie in de brief altijd even goed vindbaar vonden, 

of zij nu een brief met een directe briefstructuur hadden gelezen of een brief met een indirec-

te briefstructuur hadden gelezen. Mensen met weinig voorkennis vonden de informatie in de 

brief daarentegen niet altijd even goed vindbaar. Zij vonden de informatie in de brief beter 

vindbaar wanneer zij een brief met een directe briefstructuur hadden gelezen.  

Op de overige afhankelijke variabelen werd geen significant interactie-effect gevon-

den tussen de gebruikte briefstructuur en voorkennis. Hoe veel of weinig voorkennis mensen 

ook hadden, het gebruik van een directe briefstructuur had altijd eenzelfde effect op de 

waardering van de brief en de waardering van de organisatie (zie Tabel 8). Geconcludeerd kan 

dan ook worden dat mensen met veel voorkennis de twee brieven over het algemeen het-

zelfde beoordelen als mensen met weinig voorkennis.  

 

Tabel 8: Interactie-effect briefstructuur en voorkennis. 

Vragenlijst 1 Weinig voorkennis Veel voorkennis F-toets 

 Geen TK Direct Geen TK Indi-

rect 

Geen TK Direct Geen TK Indi-

rect 

 

Waardering overall      

Rapportcijfer 
1
 5.57 (1.60) 5.71 (1.39) 6.04 (1.29) 6.02 (1.35) F (1, 114) = 0.07, p = .79 

Tekstbegrip      

Tekstbegrip 
2
 4.79 (1.42) 3.90 (1.80) 4.62 (1.23) 4.56 (1.57) F (1, 125) = 1.90, p = .17 

Vindbaarheid 
3
 5.21 (0.97) 3.94 (1.47) 4.48 (1.82) 4.67 (1.70) F (1, 121) = 4.57, p < .05, ɳ² = .04 

Waardering tekst      

Totaal 
4
 4.01 (0.74) 3.69 (0.75) 4.07 (1.04) 3.83 (0.92) F (1, 129) = 0.06, p = .82 

Duidelijkheid 
4
 3.59 (1.10) 3.27 (0.99) 3.69 (1.35) 3.38 (1.38) F (1, 130) < 0.001, p = .98 

Begrijpelijkheid 
4 

 4.26 (1.24) 3.67 (1.00) 4.16 (1.32) 3.91 (1.11) F (1, 131) = 0.61, p = .44 

Lezergerichtheid 
4
 4.41 (1.17) 4.12 (1.09) 4.43 (1.34) 4.35 (1.08) F (1, 131) = 0.22, p = .64 

Vormgeving
 4

 3.91 (0.92) 3.87 (0.76) 4.21 (1.00) 3.83 (0.97) F (1, 131) = 0.89, p = .35 

Waardering organisatie      

Totaal 
4
 4.67 (0.93) 4.33 (0.84) 4.63 (1.01) 4.42 (1.07) F (1, 131) = 0.12, p = .73 

Deskundigheid 
4
 4.72 (1.08) 4.36 (0.97) 4.73 (0.96) 4.47 (1.09) F (1, 131) = 0.06, p = .81 

Aantrekkelijkheid 
4
 4.57 (0.93) 4.27 (0.87) 4.44 (1.33) 4.34 (1.25) F (1, 131) = 0.19, p = .67 

Imagoverschuiving      

Imagoverschuiving
 2

 -0.24 (1.68) -0.64 (1.33) -0.30 (1.79) -0.21 (1.84) F (1, 132) = 0.55, p = .46 

Contactgedrag      

Contactgedrag 
5
 0.50 (0.22) 0.59 (0.23) 0.48 (0.25) 0.52 (0.23) F (1, 132) = 0.28, p = .60 

Vragenlijst 2      

Onderwerpen      

Totaal 
6
 5.94 (2.77) 5.91 (3.07) 6.31 (2.07) 5,80 (2.65) F (1, 128) = 0.23, p = .63 

Goed 
6
 5.56 (2.68) 5.64 (3.06) 6.22 (2.10) 5.67 (2.63) F (1, 128) = 0.41, p = .52 

Fout 
6
 0.37 (0.62) 0.27 (0.63) 0.08 (0.28) 0.13 (0.34) F (1, 128) = 0.88, p = .35 

Kernboodschappen      

Totaal 
7
 2.94 (1.81) 2.86 (1.39) 2.84 (1.26) 2.87 (1.53) F (1, 128) = 0.03, p = .85 

Goed 
7
 2.75 (1.73) 2.77 (1.38) 2.78 (1.28) 2.82 (1.53) F (1, 128) < 0.01, p = .97 

Fout
 7

 0.19 (0.40) 0.09 (0.29) 0.06 (0.24) 0.04 (0.21) F (1, 128) = 0.60, p = .44 

Details      

Totaal 
8
 3.00 (1.21) 3.05 (2.04) 3.47 (1.49) 2.93 (1.68) F (1, 128) = 0.85, p = .36 

Goed  
8
 2.81 (1.38) 2.86 (1.98) 3.45 (1.50) 2.84 (1.65) F (1, 128) = 1.08, p = .30 

Fout 
8
 0.19 (0.40) 0.18 (0.40) 0.02 (0.14) 0.09 (0.29) F (1, 128) = 0.45, p = .50 

Evaluaties      

Positief 
9
 0.06 (0.25) 0.05 (0.21) 0.08 (0.57) 0.13 (0.63) F (1, 128) = 0.12, p = .73 

Negatief 
9
 0.13 (0.50) 0.18 (0.66) 0.33 (0.80) 0.20 (0.69) F (1, 128) = 0.44, p = .51 

Noot: Bij een statistisch betrouwbaar verschil is de achtergrond van de scores gearceerd. 
1
 = score is minimaal 1 en maximaal 10; 

2
 = score is minimaal -6 en 

maximaal +6; 
3
 = score is minimaal 0 en maximaal 6; 

4
 = score is minimaal 1 en maximaal 7; 

5
 = score is minimaal 0 en maximaal 1; 

6
 = score is minimaal 0 en 

maximaal 17; 
7
 = score is minimaal 0 en maximaal 7; 

8
 = score is minimaal 0 en maximaal 11; 

9
 = score is minimaal 0 en kent geen maximum.  
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4.3 Man of vrouw? 

 

Onderzocht is of mannen en vrouwen verschillend hebben gereageerd op de verschillende 

manipulaties in de brief. Beoordelen juist mannen een brief met tussenkopjes positiever dan 

een brief zonder tussenkopjes? Of beoordelen juist vrouwen een brief met tussenkopjes posi-

tiever dan een brief zonder tussenkopjes? In hoeverre beoordelen mannen en vrouwen brie-

ven met thematische en inhoudelijke tussenkopjes eigenlijk verschillend? En betekent dat ook 

dat mannen en vrouwen verschillend reageren op de andere manipulaties in de brief? In deze 

paragraaf wordt antwoord gegeven op deze vragen.  

 

4.3.1 Interactie-effect type tussenkopje en geslacht 

Om te toetsen of er een interactie-effect bestaat tussen de variabelen type tussenkopje en 

geslacht, werd een tweewegs variantieanalyse uitgevoerd. Het zou zo kunnen zijn dat een 

brief met tussenkopjes juist door mannen of juist door vrouwen positiever wordt beoordeeld 

dan een brief zonder tussenkopjes. Daarnaast zou het ook zo kunnen zijn dat een brief met 

inhoudelijke tussenkopjes juist door mannen of juist door vrouwen positiever wordt beoor-

deeld dan een brief met thematische tussenkopjes. Dergelijke interactie-effecten werden 

weliswaar niet verwacht, maar moeten wel worden uitgesloten.  

Een significant interactie-effect tussen type tussenkopje en geslacht werd gevonden 

op het construct imagowaardering (F (2, 200) = 4.10, p < .025, ɳ² = .04). Tabel 9 laat zien dat 

mannen het imago van de organisatie hoger waardeerden wanneer zij een brief met themati-

sche tussenkopjes hadden gelezen dan wanneer zij een brief zonder tussenkopjes of met in-

houdelijke tussenkopjes hadden gelezen. Voor vrouwen geldt juist het omgekeerde: zij waar-

deerden het imago van de organisatie juist hoger wanneer zij een brief zonder tussenkopjes 

of met inhoudelijke tussenkopjes hadden gelezen dan wanneer zij een brief met thematische 

tussenkopjes hadden gelezen. Ook op het afzonderlijke imagowaarderingsconstruct deskun-

digheid werd een significant interactie-effect gevonden tussen type tussenkopje en geslacht 

(F (2, 200) = 4.10, p < .025, ɳ² = .04). Mannen vonden de organisatie deskundiger wanneer zij 

een brief hadden gelezen met thematische tussenkopjes dan wanneer zij een brief hadden 

gelezen zonder tussenkopjes of met inhoudelijke tussenkopjes. Wederom geldt voor vrouwen 

het omgekeerde: zij vonden de organisatie juist deskundiger wanneer zij een brief hadden 

gelezen zonder tussenkopjes of met inhoudelijke tussenkopjes (zie Tabel 9).  

Op de overige afhankelijke variabelen werden geen significante interactie-effecten 

gevonden tussen type tussenkopje en geslacht. Of een brief nu werd gelezen door een man of 

een vrouw, het gebruik van tussenkopjes had altijd eenzelfde effect op de begrijpelijkheid van 

de brief en de waardering van de brief. Ook het gebruik van inhoudelijke tussenkopjes had 

altijd eenzelfde effect op de begrijpelijkheid van de brief en de waardering van de brief (zie 

Tabel 9). Toch kan worden geconcludeerd dat mannen en vrouwen de verschillende brieven 

niet helemaal hetzelfde beoordelen. Mannen geven namelijk de voorkeur aan een brief met 

thematische tussenkopjes, terwijl vrouwen liever een brief zonder tussenkopjes of met in-

houdelijke tussenkopjes lezen.   

 

4.3.2 Interactie-effect positie inhoudelijk tussenkopje en geslacht 

Getoetst is of er een interactie-effect bestaat tussen de variabelen positie inhoudelijk tussen-

kopje en geslacht. Daarom werd opnieuw een tweewegs variantieanalyse uitgevoerd. In theo-

rie zou het zo kunnen zijn dat juist mannen een brief met inhoudelijke tussenkopjes die boven 

de alinea zijn geplaatst positiever beoordelen. Of dat juist vrouwen een brief met inhoudelijke 

tussenkopjes die boven de alinea zijn geplaatst positiever beoordelen. Dergelijke interactie-

effecten werden niet verwacht. Toch moeten ze worden uitgesloten.  
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Tabel 9: Interactie-effect type tussenkopje en geslacht. 
Vragenlijst 1 Man Vrouw F-toets 

 Geen TK Thema. TK Inhoud. TK Geen TK Thema. TK Inhoud. TK  

Waardering overall        

Rapportcijfer 
1
 5.60 (1.45) 6.71 (1.53) 6.45 (1.63) 6.26 (1.23) 6.38 (1.81) 6.88 (1.05) F (2, 168) = 1.65, p = .20 

Tekstbegrip        

Tekstbegrip 
2
 4.45 (1.42) 4.46 (1.36) 4.59 (1.85)  4.87 (1.06) 4.45 (1.30) 4.42 (1.32) F (2, 194) = 0.76, p = .47 

Vindbaarheid 
3
 4.67 (1.85) 5.38 (1.27) 5.03 (1.00) 4.61 (1.54) 4.82 (1.49) 5.06 (1.27) F (2, 188) = 0.79, p = .46 

Waardering tekst        

Totaal 
4
 3.97 (1.00) 4.49 (0.95) 4.38 (1.05) 4.15 (0.93) 4.40 (0.96) 4.83 (0.83) F (2, 195) = 1.25, p = .29 

Duidelijkheid 
4
 3.65 (1.35) 4.39 (1.23) 4.26 (1.39) 3.67 (1.23) 4.21 (1.24) 4.66 (1.09) F (2, 199) = 0.90, p = .41 

Begrijpelijkheid 
4 

 4.09 (1.28) 4.74 (1.32) 4.45 (1.30) 4.29 (1.31) 4.39 (1.23) 4.90 (1.17) F (2, 200) = 1.75, p = .18 

Lezergerichtheid 
4
 4.17 (1.20) 4.29 (0.99) 4.25 (1.29) 4.71 (1.35) 4.56 (1.18) 4.70 (1.10) F (2, 201) = 0.22, p = .81 

Vormgeving
 4

 4.18 (1.05) 4.59 (0.95) 4.60 (0.75) 4.08 (0.92) 4.50 (1.00) 4.89 (0.74) F (2, 201) = 1.06, p = .35 

Waardering organisatie        

Totaal 
4
 4.42 (0.88) 5.00 (0.92) 4.45 (0.97) 4.89 (1.04) 4.65 (1.00) 4.93 (0.79) F (2, 200) = 4.10, p < .025, ɳ² = .04 

Deskundigheid 
4
 4.53 (0.94) 5.11 (1.15) 4.57 (0.97) 4.94 (1.00) 4.67 (1.03) 5.01 (0.86) F (2, 200) = 4.10, p < .025, ɳ² = .04 

Aantrekkelijkheid 
4
 4.19 (1.12) 4.77 (0.90) 4.20 (1.18) 4.78 (1.30) 4.63 (1.17) 4.77 (0.96) F (2, 201) = 2.22, p = .11 

Imagoverschuiving        

Imagoverschuiving
 2

 -0.69 (1.79) 0.60 (1.66) 0.11 (1.47) 0.16 (1.61) 0.17 (1.51) 0.54 (1.52) F (2, 199) = 2.67, p = .07 

Contactgedrag        

Contactgedrag 
5
 0.49 (0.22) 0.48 (0.26) 0.45 (0.18) 0.48 (0.26) 0.46 (0.20) 0.49 (0.18) F (2, 202) = 0.49, p = .61 

Vragenlijst 2        

Onderwerpen        

Totaal 
6
 6.30 (2.49) 6.13 (2.62) 5.97 (1.93) 6.13 (2.00) 6.68 (2.81) 6.88 (2.31) F (2, 192) = 0.90, p = .41 

Goed 
6
 6.15 (2.45) 5.87 (2.74) 5.89 (1.97) 5.97 (2.07) 6.48 (2.86) 6.62 (2.40) F (2, 192) = 0.68, p = .51 

Fout 
6
 0.15 (0.36) 0.26 (0.45) 0.08 (0.28) 0.16 (0.45) 0.20 (0.46) 0.26 (0.57) F (2, 192) = 1.35, p = .26 

Kernboodschappen        

Totaal 
7
 2.91 (1.51)  3.09 (1.35) 2.97 (1.21) 2.81 (1.31) 3.25 (1.48) 3.50 (1.42) F (2, 192) = 0.87, p = .42 

Goed 
7
 2.82 (1.45) 2.96 (1.33) 2.94 (1.19) 2.72 (1.35) 3.10 (1.55) 3.38 (1.42) F (2, 192) = 0.63, p = .53 

Fout
 7

 0.09 (0.29) 0.13 (0.34) 0.03 (0.17) 0.09 (0.30) 0.10 (0.30) 0.12 (0.33) F (2, 192) = 0.75, p = .47 

Details        

Totaal 
8
 3.39 (1.39) 3.04 (1.89) 3.00 (1.07) 3.31 (1.49) 3.42 (1.78) 3.38 (1.39) F (2, 192) = 0.51, p = .60 

Goed  
8
 3.33 (1.43) 2.91 (1.98) 2.94 (1.09) 3.25 (1.57) 3.38 (1.74) 3.24 (1.46) F (2, 192) = 0.51, p = .60 

Fout 
8
 0.06 (0.24) 0.13 (0.34) 0.06 (0.23) 0.06 (0.25) 0.10 (0.38) 0.15 (0.36) F (2, 192) = 0.69, p = .50 

Evaluaties        

Positief 
9
 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.16 (0.72) 0.03 (0.16) 0.00 (0.00) F (2, 192) = 1.29, p = .28 

Negatief 
9
 0.33 (0.69) 0.17 (0.83) 0.19 (1.01) 0.22 (0.79) 0.23 (0.66) 0.24 (0.92) F (2, 192) = 0.20, p = .82 

Noot: Bij een statistisch betrouwbaar verschil is de achtergrond van de scores gearceerd. 
1
 = score is minimaal 1 en maximaal 10; 

2
 = score is minimaal -6 en maximaal +6; 

3
 = score is minimaal 0 en maximaal 6; 

4
 = score is minimaal 1 en maximaal 7; 

5
 = score is minimaal 0 en maximaal 1; 

6
 

= score is minimaal 0 en maximaal 17; 
7
 = score is minimaal 0 en maximaal 7; 

8
 = score is minimaal 0 en maximaal 11; 

9
 = score is minimaal 0 en kent geen maximum.  
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Een significant interactie-effect tussen positie inhoudelijk tussenkopje en geslacht werd ge-

vonden op de afhankelijke variabele totaal aantal fout onthouden onderwerpen (F (1, 135) = 

6.74, p = .01, ɳ² = .05) en op de afhankelijke variabele totaal aantal fout onthouden kernbood-

schappen (F (1, 135) = 6.75, p = .01, ɳ² = .05). Figuur 10 laat zien dat mannen meer onderwer-

pen en kernboodschappen verkeerd onthielden wanneer zij een brief met inhoudelijke tus-

senkopjes hadden gelezen die voor de alinea waren geplaatst. Voor vrouwen geldt juist het 

omgekeerde: zij onthielden meer onderwerpen en kernboodschappen verkeerd wanneer zij 

een brief met inhoudelijke tussenkopjes hadden gelezen die boven de alinea waren geplaatst.   

Op de overige afhankelijke variabelen werden geen significante interactie-effecten 

gevonden tussen positie inhoudelijk tussenkopje en geslacht. Of een brief nu werd gelezen 

door een man of een vrouw, de positie van de inhoudelijke tussenkopjes had altijd eenzelfde 

effect op de waardering van de brief en de waardering van de organisatie (zie Tabel 10). Kort-

om: over het algemeen beoordelen mannen en vrouwen de twee verschillende brieven het-

zelfde.  

 

Tabel 10: Interactie-effect positie inhoudelijk tussenkopje en geslacht. 

Vragenlijst 1 Man Vrouw F-toets 

 Inhoud. TK 

Boven 

Inhoud. TK Voor Inhoud. TK 

Boven 

Inhoud. TK Voor  

Waardering overall      

Rapportcijfer 
1
 6.45 (1.63) 6.45 (1.52) 6.88 (1.05) 6.36 (1.71) F (1, 127) = 0.97, p = .33 

Tekstbegrip      

Tekstbegrip 
2
 4.59 (1.85)  4.33 (1.63) 4.42 (1.32) 4.64 (1.25) F (1, 138) = 0.86, p = .36 

Vindbaarheid 
3
 5.03 (1.00) 4.88 (0.99) 5.06 (1.27) 4.72 (1.49) F (1, 135) = 0.22, p = .64 

Waardering tekst      

Totaal 
4
 4.38 (1.05) 4.42 (0.97) 4.83 (0.83) 4.34 (1.02) F (1, 139) = 2.56, p = .11 

Duidelijkheid 
4
 4.26 (1.39) 4.30 (1.16) 4.66 (1.09) 4.08 (1.45) F (1, 143) = 2.11, p = .15 

Begrijpelijkheid 
4 

 4.45 (1.30) 4.59 (1.20) 4.90 (1.17) 4.42 (1.19) F (1, 142) = 2.41, p = .12 

Lezergerichtheid 
4
 4.25 (1.29) 4.07 (1.39) 4.70 (1.10) 4.27 (1.42) F (1, 143) = 0.34, p = .56 

Vormgeving
 4

 4.60 (0.75) 4.72 (1.05) 4.89 (0.74) 4.74 (0.93) F (1, 143) = 0.94, p = .33 

Waardering organisatie      

Totaal 
4
 4.45 (0.97) 4.76 (0.88) 4.93 (0.79) 4.85 (0.99) F (1, 143) = 1.68, p = .20 

Deskundigheid 
4
 4.57 (0.97) 4.95 (0.93) 5.01 (0.86) 4.97 (1.05) F (1, 143) = 1.71, p = .19 

Aantrekkelijkheid 
4
 4.20 (1.18) 4.38 (1.13) 4.77 (0.96) 4.60 (1.12) F (1, 143) = 0.92, p = .34 

Imagoverschuiving      

Imagoverschuiving
 2

 0.11 (1.47) 0.33 (1.67) 0.54 (1.52) 0.29 (1.58) F (1, 142) = 0.84, p = .36 

Contactgedrag      

Contactgedrag 
5
 0.45 (0.18) 0.47 (0.24) 0.49 (0.18) 0.45 (0.18) F (1, 144) = 1.12, p = .29 

Vragenlijst 2      

Onderwerpen      

Totaal 
6
 5.97 (1.93) 5.47 (2.36) 6.88 (2.31) 6.49 (2.76) F (1, 135) = 0.02, p = .89 

Goed 
6
 5.89 (1.97) 5.16 (2.41) 6.62 (2.40) 6.38 (2.74) F (1, 135) = 0.37, p = .55 

Fout 
6
 0.08 (0.28) 0.31 (0.54) 0.26 (0.57) 0.11 (0.32) F (1, 135) = 6.74, p = .01, ɳ² = .05 

Kernboodschappen      

Totaal 
7
 2.97 (1.21) 2.72 (1.57) 3.50 (1.42) 3.03 (1.48) F (1, 135) = 0.21, p = .65 

Goed 
7
 2.94 (1.19) 2.59 (1.54) 3.38 (1.42) 3.03 (1.48) F (1, 135) < 0.001, p = .99 

Fout
 7

 0.03 (0.17) 0.13 (0.34) 0.12 (0.33) 0.00 (0.00) F (1, 135) = 6.75, p = .01, ɳ² = .05 

Details      

Totaal 
8
 3.00 (1.07) 2.75 (1.27) 3.38 (1.39) 3.46 (1.73) F (1, 135) = 0.48, p = .49 

Goed  
8
 2.94 (1.09) 2.56 (1.27) 3.24 (1.46) 3.35 (1.75) F (1, 135) = 1.07, p = .30 

Fout 
8
 0.06 (0.23) 0.19 (0.40) 0.15 (0.36) 0.11 (0.32) F (1, 135) = 2.34, p = .13 

Evaluaties      

Positief 
9
 0.00 (0.00) 0.34 (1.36) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) F (1, 135) = 2.41, p = .12 

Negatief 
9
 0.19 (1.01) 0.16 (0.57) 0.24 (0.92) 0.22 (0.82) F (1, 135) < 0.01, p = .95 

Noot: Bij een statistisch betrouwbaar verschil is de achtergrond van de scores gearceerd. 
1
 = score is minimaal 1 en maximaal 10; 

2
 = score is minimaal -6 en 

maximaal +6; 
3
 = score is minimaal 0 en maximaal 6; 

4
 = score is minimaal 1 en maximaal 7; 

5
 = score is minimaal 0 en maximaal 1; 

6
 = score is minimaal 0 en 

maximaal 17; 
7
 = score is minimaal 0 en maximaal 7; 

8
 = score is minimaal 0 en maximaal 11; 

9
 = score is minimaal 0 en kent geen maximum.  

 

4.3.3 Interactie-effect briefstructuur en geslacht 

Om te toetsen of er een interactie-effect bestaat tussen de variabelen briefstructuur en ge-

slacht, werd een tweewegs variantieanalyse uitgevoerd. Het zou immers zo kunnen zijn dat 

juist mannen een brief met een directe briefstructuur positiever beoordelen. Of dat juist 

vrouwen een brief met een directe briefstructuur positiever beoordelen. Hoewel een dergelijk 

interactie-effect niet werd verwacht, moet het wel worden uitgesloten. 
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Een significant interactie-effect tussen briefstructuur en geslacht werd gevonden op 

vijf constructen: totaal aantal onthouden onderwerpen (F (1, 128) = 6.86, p = .01, ɳ² = .05), 

totaal aantal goed onthouden onderwerpen (F (1, 128) = 5.59, p < .025, ɳ² = .04), totaal aantal 

onthouden kernboodschappen (F (1, 128) = 5.31, p < .025, ɳ² = .04), totaal aantal goed ont-

houden kernboodschappen (F (1, 128) = 4.73, p < .05, ɳ² = .04) en totaal aantal onthouden 

details (F (1, 128) = 3.90, p = .05, ɳ² = .03). Tabel 11 laat zien dat mannen meer onderwerpen, 

kernboodschappen en details onthielden wanneer zij een brief met een directe briefstructuur 

hadden gelezen. Bovendien onthielden zij ook nog eens meer onderwerpen en kernbood-

schappen goed wanneer zij een brief met een directe briefstructuur hadden gelezen. Voor 

vrouwen geldt juist het omgekeerde: zij onthielden meer onderwerpen, kernboodschappen 

en details wanneer zij een brief met een indirecte briefstructuur hadden gelezen. Daarnaast 

onthielden zij juist meer onderwerpen en kernboodschappen goed wanneer zij een brief met 

een indirecte briefstructuur hadden gelezen.  

Op de overige afhankelijke variabelen werden geen significante interactie-effecten 

gevonden tussen de gebruikte briefstructuur en geslacht. Of een brief nu werd gelezen door 

een man of een vrouw, het gebruik van een directe briefstructuur had altijd eenzelfde effect 

op de waardering van de brief en de waardering van de organisatie (zie Tabel 11). Toch kan 

worden geconcludeerd dat mannen en vrouwen brieven met een directe en indirecte brief-

structuren niet hetzelfde beoordelen. Mannen begrijpen een brief met een directe structuur 

namelijk beter, terwijl vrouwen juist een brief met een indirecte structuur beter begrijpen.  

 

Tabel 11: Interactie-effect briefstructuur en geslacht. 

Vragenlijst 1 Man Vrouw F-toets 

 Geen TK Direct Geen TK Indi-

rect 

Geen TK Direct Geen TK Indi-

rect 

 

Waardering overall      

Rapportcijfer 
1
 5.60 (1.45) 5.72 (1.40) 6.26 (1.23) 6.15 (1.31) F (1, 114) = 0.20, p = .65 

Tekstbegrip      

Tekstbegrip 
2
 4.45 (1.42) 4.29 (1.88) 4.87 (1.06) 4.42 (1.41) F (1, 125) = 0.31, p = .58 

Vindbaarheid 
3
 4.67 (1.85) 4.52 (1.64) 4.61 (1.54) 4.39 (1.71) F (1, 121) = 0.01, p = .91 

Waardering tekst      

Totaal 
4
 3.97 (1.00) 3.72 (0.85) 4.15 (0.93) 3.86 (0.89) F (1, 129) = 0.01, p = .91 

Duidelijkheid 
4
 3.65 (1.35) 3.27 (1.22) 3.67 (1.23) 3.42 (1.32) F (1, 130) = 0.09, p = .76 

Begrijpelijkheid 
4 

 4.09 (1.28) 3.79 (1.01) 4.29 (1.31) 3.89 (1.15) F (1, 131) = 0.06, p = .81 

Lezergerichtheid 
4
 4.17 (1.20) 4.17 (1.07) 4.71 (1.35) 4.40 (1.10) F (1, 131) = 0.59, p = .44 

Vormgeving
 4

 4.18 (1.05) 3.81 (0.86) 4.08 (0.92) 3.89 (0.95) F (1, 131) = 0.32, p = .57 

Waardering organisatie      

Totaal 
4
 4.42 (0.88) 4.34 (1.07) 4.89 (1.04) 4.46 (0.92) F (1, 131) = 1.07, p = .30 

Deskundigheid 
4
 4.53 (0.94) 4.41 (1.08) 4.94 (1.00) 4.46 (1.02) F (1, 131) = 1.12, p = .29 

Aantrekkelijkheid 
4
 4.19 (1.12) 4.19 (1.28) 4.78 (1.30) 4.46 (0.94) F (1, 131) = 0.61, p = .44 

Imagoverschuiving      

Imagoverschuiving
 2

 -0.69 (1.79) -0.42 (1.81) 0.16 (1.61) -0.27 (1.59) F (1, 132) = 1.42, p = .24 

Contactgedrag      

Contactgedrag 
5
 0.49 (0.22) 0.57 (0.23) 0.48 (0.26) 0.52 (0.24) F (1, 132) = 0.22, p = .64 

Vragenlijst 2      

Onderwerpen      

Totaal 
6
 6.30 (2.49) 4.89 (2.48) 6.13 (2.00) 6.94 (2.72) F (1, 128) = 6.86, p = .01, ɳ² = .05 

Goed 
6
 6.15 (2.45) 4.81 (2.48) 5.97 (2.07) 6.65 (2.76) F (1, 128) = 5.59, p < .025, ɳ² = .04 

Fout 
6
 0.15 (0.36) 0.08 (0.28) 0.16 (0.45) 0.29 (0.59) F (1, 128) = 1.83, p = .18 

Kernboodschappen      

Totaal 
7
 2.91 (1.51)  2.39 (1.52) 2.81 (1.31) 3.42 (1.23) F (1, 128) = 5.31, p < .025, ɳ² = .04 

Goed 
7
 2.82 (1.45) 2.36 (1.50) 2.72 (1.35) 3.32 (1.28) F (1, 128) = 4.73, p < .05, ɳ² = .04 

Fout
 7

 0.09 (0.29) 0.03 (0.17) 0.09 (0.30) 0.10 (0.30) F (1, 128) = 0.51, p = .48 

Details      

Totaal 
8
 3.39 (1.39) 2.50 (1.48) 3.31 (1.49) 3.52 (1.98) F (1, 128) = 3.90, p = .05, ɳ² = .03 

Goed  
8
 3.33 (1.43) 2.44 (1.48) 3.25 (1.57) 3.32 (1.94) F (1, 128) = 2.94, p = .09 

Fout 
8
 0.06 (0.24) 0.06 (0.23) 0.06 (0.25) 0.19 (0.40) F (1, 128) = 1.86, p = .18 

Evaluaties      

Positief 
9
 0.00 (0.00) 0.17 (0.70) 0.16 (0.72) 0.03 (0.18) F (1, 128) = 2.60, p = .11 

Negatief 
9
 0.33 (0.69) 0.22 (0.76) 0.22 (0.79) 0.16 (0.58) F (1, 128) = 0.05, p = .83 

Noot: Bij een statistisch betrouwbaar verschil is de achtergrond van de scores gearceerd. 
1
 = score is minimaal 1 en maximaal 10; 

2
 = score is minimaal -6 en 

maximaal +6; 
3
 = score is minimaal 0 en maximaal 6; 

4
 = score is minimaal 1 en maximaal 7; 

5
 = score is minimaal 0 en maximaal 1; 

6
 = score is minimaal 0 en 

maximaal 17; 
7
 = score is minimaal 0 en maximaal 7; 

8
 = score is minimaal 0 en maximaal 11; 

9
 = score is minimaal 0 en kent geen maximum.  
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4.4 Brief van een pensioenfonds of brief van een woningcorporatie? 

 

In het huidige onderzoek hebben de respondenten óf een brief van een pensioenfonds gele-

zen óf een brief van een woningcorporatie gelezen. Om de gevonden hoofdeffecten goed te 

kunnen interpreteren, is het van belang uit te sluiten dat mensen verschillend hebben gerea-

geerd op de verschillende manipulaties in beide brieven. Beoordelen mensen een brief van 

een pensioenfonds en een brief van een woningcorporatie beide positiever wanneer er tus-

senkopjes aan zijn toegevoegd dan wanneer er geen tussenkopjes aan zijn toegevoegd? Heb-

ben inhoudelijke tussenkopjes hetzelfde effect op de reacties van mensen wanneer ze wor-

den toegevoegd aan een brief van een pensioenfonds als wanneer ze worden toegevoegd aan 

een brief van een woningcorporatie? En worden de overige manipulaties in beide brieven niet 

verschillend beoordeeld? Deze vragen staan centraal in deze paragraaf.  

 

4.4.1 Interactie-effect type tussenkopje en type brief 

Getoetst is of er een interactie-effect bestaat tussen de variabelen type tussenkopje en type 

brief. Daarom werd een tweewegs variantieanalyse uitgevoerd. In theorie zou het bijvoor-

beeld zo kunnen zijn dat mensen juist een brief van een pensioenfonds positiever beoordelen 

wanneer er tussenkopjes aan zijn toegevoegd. Of dat mensen juist een brief van een woning-

corporatie positiever beoordelen wanneer er tussenkopjes aan zijn toegevoegd. Daarnaast 

zou het zo kunnen zijn dat mensen juist een brief van een pensioenfonds of juist een brief van 

een woningcorporatie positiever beoordelen wanneer er inhoudelijke tussenkopjes aan zijn 

toegevoegd. Hoewel dergelijke interactie-effecten niet werden verwacht, moeten ze wel 

worden uitgesloten. 

Een significant interactie-effect werd gevonden tussen type tussenkopje en type 

brief op de afhankelijke variabele vindbaarheid (F (2, 188) = 6.83, p = .001, ɳ² = .07). Mensen 

vonden de informatie in een brief van een pensioenfonds beter vindbaar wanneer er inhou-

delijke tussenkopjes aan waren toegevoegd. De informatie in een brief van een woningcorpo-

ratie vonden mensen beter vindbaar wanneer er geen tussenkopjes of thematische tussen-

kopjes aan waren toegevoegd (zie Tabel 12).  

Op de afhankelijke variabele lezergerichtheid werd ook een significant interactie-

effect gevonden tussen type tussenkopje en type brief (F (2, 202) = 3.72, p = .03, ɳ² = .04). 

Mensen vonden een brief van een pensioenfonds het meest lezergericht wanneer er geen 

tussenkopjes aan waren toegevoegd. Een brief van een woningcorporatie vonden mensen 

daarentegen juist het meest lezergericht wanneer er inhoudelijke tussenkopjes aan waren 

toegevoegd (zie Tabel 12).  

Significante interactie-effecten tussen type tussenkopje en type brief werden ook 

gevonden op de constructen totaal aantal goed onthouden onderwerpen (F (2, 193) = 3.17, p 

< .05, ɳ² = .03), totaal aantal fout onthouden onderwerpen (F (2, 193) = 3.58, p < .05, ɳ² = .04), 

totaal aantal fout onthouden kernboodschappen (F (2, 193) = 4.45, p < .025, ɳ² = .04), totaal 

aantal onthouden details (F (2, 193) = 3.15, p < .05, ɳ² = .03), en totaal aantal goed onthouden 

details (F (2, 193) = 3.15, p < .05, ɳ² = .03). Mensen onthielden de meeste details van een brief 

van een pensioenfonds wanneer er inhoudelijke tussenkopjes aan waren toegevoegd. Boven-

dien onthielden mensen ook nog eens de meeste onderwerpen en details goed van een brief 

van een pensioenfonds wanneer er inhoudelijke tussenkopjes aan waren toegevoegd. Van 

een brief van een woningcorporatie onthielden mensen daarentegen juist de meeste details 

wanneer er thematische tussenkopjes aan waren toegevoegd. Daarnaast onthielden mensen 

van een brief van een woningcorporatie juist de meeste onderwerpen en details goed wan-

neer er thematische tussenkopjes aan waren toegevoegd. Wat betreft het totaal aantal fout 

onthouden onderwerpen en kernboodschappen is een tegenovergesteld patroon te zien. Van
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Tabel 12: Interactie-effect type tussenkopje en type brief. 

Vragenlijst 1 Brief pensioenfonds Brief woningcorporatie F-toets 

 Geen TK Thema. TK Inhoud. TK Geen TK Thema. TK Inhoud. TK  

Waardering overall        

Rapportcijfer 
1
 5.25 (1.39) 5.42 (1.75) 5.97 (1.45) 6.81 (0.67) 7.52 (0.79) 7.21 (1.15) F (2, 169) = 1.70, p = .19 

Tekstbegrip        

Tekstbegrip 
2
 4.97 (1.32) 4.83 (1.44) 5.33 (1.20) 4.28 (1.10) 4.03 (1.02) 3.71 (1.58) F (2, 195) = 2.60, p = .08 

Vindbaarheid 
3
 3.77 (1.83) 4.33 (1.67) 4.86 (1.12) 5.69 (0.54) 5.80 (0.41) 5.23 (1.11) F (2, 188) = 6.83, p = .001, ɳ² = .07 

Waardering tekst        

Totaal 
4
 3.78 (0.97) 4.09 (1.03) 4.12 (0.95) 4.38 (0.86) 4.82 (0.67) 4.97 (0.83) F (2, 196) = 0.32, p = .73 

Duidelijkheid 
4
 3.23 (1.24) 3.75 (1.29) 3.81 (1.29) 4.18 (1.14) 4.89 (0.80) 5.02 (0.97) F (2, 200) = 0.24, p = .79 

Begrijpelijkheid 
4 

 3.74 (1.28) 3.99 (1.30) 4.07 (1.22) 4.73 (1.10) 5.12 (0.91) 5.17 (1.06) F (2, 201) = 0.06, p = .94 

Lezergerichtheid 
4
 4.53 (1.20) 4.25 (1.22) 4.05 (1.18) 4.30 (1.40) 4.69 (0.94) 4.91 (1.10) F (2, 202) = 3.72, p = .03, ɳ² = .04 

Vormgeving
 4

 3.97 (1.02) 4.47 (1.05) 4.61 (0.85) 4.33 (0.91) 4.61 (0.89) 4.81 (0.74) F (2, 202) = 0.27, p = .77 

Waardering organisatie        

Totaal 
4
 4.46 (0.94) 4.47 (0.99) 4.38 (0.92) 4.87 (1.00) 5.13 (0.87) 4.97 (0.81) F (2, 201) = 0.30, p = .74 

Deskundigheid 
4
 4.51 (0.97) 4.48 (1.07) 4.52 (0.92) 4.99 (0.96) 5.22 (0.99) 5.03 (0.89) F (2, 201) = 0.37, p = .69 

Aantrekkelijkheid 
4
 4.34 (1.19) 4.46 (1.08) 4.11 (1.16) 4.64 (1.30) 4.92 (1.03) 4.84 (0.92) F (2, 202) = 0.68, p = .51 

Imagoverschuiving        

Imagoverschuiving
 2

 -0.43 (1.52) -0.18 (1.70) -0.17 (1.52) -0.10 (2.01) 0.88 (1.24) 0.81 (1.33) F (2, 199) = 1.07, p = .35 

Contactgedrag        

Contactgedrag 
5
 0.59 (0.21) 0.53 (0.19) 0.50 (0.21) 0.36 (0.23) 0.40 (0.24) 0.43 (0.16) F (2, 202) = 2.27, p = .11 

Vragenlijst 2        

Onderwerpen        

Totaal 
6
 4.97 (1.70) 5.24 (2.52) 5.71 (2.01) 7.76 (1.86) 7.93 (2.22) 7.08 (2.08) F (2, 193) = 2.49, p = .09 

Goed 
6
 4.89 (1.74) 4.94 (2.50) 5.66 (2.06) 7.52 (1.98) 7.79 (2.35) 6.81 (2.19) F (2, 193) = 3.17, p < .05, ɳ² = .03 

Fout 
6
 0.08 (0.28) 0.29 (0.52) 0.06 (0.24) 0.24 (0.51) 0.14 (0.35) 0.28 (0.57) F (2, 193) = 3.58, p < .05, ɳ² = .04 

Kernboodschappen        

Totaal 
7
 2.03 (1.13) 2.65 (1.43) 2.66 (1.37) 3.90 (0.94) 3.83 (1.14) 3.75 (1.05) F (2, 193) = 2.07, p = .13 

Goed 
7
 1.97 (1.16) 2.41 (1.44) 2.66 (1.37) 3.76 (0.95) 3.79 (1.11) 3.61 (1.08) F (2, 193) = 2.02, p = .14 

Fout
 7

 0.06 (0.23) 0.18 (0.39) 0.00 (0.00) 0.14 (0.35) 0.03 (0.19) 0.14 (0.35) F (2, 193) = 4.45, p < .025, ɳ² = .04 

Details        

Totaal 
8
 2.94 (1.17) 2.59 (1.50) 3.06 (1.24) 3.86 (1.58) 4.10 (1.84) 3.33 (1.24) F (2, 193) = 3.15, p < .05, ɳ² = .03 

Goed  
8
 2.92 (1.18) 2.53 (1.44) 3.00 (1.26) 3.76 (1.70) 4.00 (1.93) 3.19 (1.31) F (2, 193) = 3.15, p < .05, ɳ² = .03 

Fout 
8
 0.03 (0.17) 0.12 (0.41) 0.06 (0.24) 0.10 (0.31) 0.10 (0.31) 0.14 (0.35) F (2, 193) = 0.50, p = .61 

Evaluaties        

Positief 
9
 0.03 (0.17) 0.03 (0.17) 0.00 (0.00) 0.14 (0.74) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) F (2, 193) = 0.96, p = .38 

Negatief 
9
 0.39 (0.87) 0.35 (0.95) 0.37 (1.31) 0.14 (0.52) 0.03 (0.19) 0.06 (0.33) F (2, 193) = 0.04, p = .97 

Noot: Bij een statistisch betrouwbaar verschil is de achtergrond van de scores gearceerd. 
1
 = score is minimaal 1 en maximaal 10; 

2
 = score is minimaal -6 en maximaal +6; 

3
 = score is minimaal 0 en maximaal 6; 

4
 = score is minimaal 1 en maximaal 7; 

5
 = score is minimaal 0 en maximaal 1; 

6
 

= score is minimaal 0 en maximaal 17; 
7
 = score is minimaal 0 en maximaal 7; 

8
 = score is minimaal 0 en maximaal 11; 

9
 = score is minimaal 0 en kent geen maximum.  
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een brief van een pensioenfonds onthielden mensen meer onderwerpen en kernboodschap-

pen verkeerd wanneer er thematische tussenkopjes aan waren toegevoegd. Echter, van een 

brief van een woningcorporatie onthielden mensen juist meer onderwerpen en kernbood-

schappen verkeerd wanneer er geen tussenkopjes of inhoudelijke tussenkopjes aan waren 

toegevoegd (zie Tabel 12).  

Op de overige afhankelijke variabelen werden geen significante interactie-effecten 

gevonden tussen type tussenkopje en type brief. Welke brief mensen ook beoordeelden, het 

gebruik van tussenkopjes had altijd eenzelfde effect op de waardering van de organisatie. 

Daarnaast had ook het gebruik van inhoudelijke tussenkopjes altijd eenzelfde effect op de 

waardering van de organisatie (zie Tabel 12). Toch moet worden geconcludeerd dat mensen 

verschillend hebben gereageerd op de verschillende manipulaties in beide brieven. Dit bete-

kent dat hier rekening mee moet worden gehouden bij het interpreteren van de hoofdeffec-

ten. In verschillende typen brieven hebben de verschillende typen tussenkopjes wellicht een 

verschillend effect. 

 

4.4.2 Interactie-effect positie inhoudelijk tussenkopje en type brief 

Om te toetsen of er een interactie-effect bestaat tussen de variabelen positie inhoudelijk tus-

senkopje en type brief, werd wederom een tweewegs variantieanalyse uitgevoerd. Het zou zo 

kunnen zijn dat juist een brief van een pensioenfonds positiever wordt beoordeeld wanneer 

de inhoudelijke tussenkopjes boven de alinea zijn geplaatst. Of dat juist een brief van een 

woningcorporatie positiever wordt beoordeeld wanneer de inhoudelijke tussenkopjes boven 

de alinea zijn geplaatst. Dergelijke interactie-effecten moeten worden uitgesloten om de 

hoofdeffecten goed te kunnen interpreteren.  

Een significant interactie-effect werd gevonden tussen positie inhoudelijk tussenkop-

je en type brief op de afhankelijke variabele totaal aantal goed onthouden onderwerpen (F (1, 

136) = 3.98, p < .05,  ɳ² = .03). Mensen onthielden meer onderwerpen goed van een brief van 

een pensioenfonds wanneer de inhoudelijke tussenkopjes boven de alinea waren geplaatst. 

Van een brief van een woningcorporatie onthielden mensen daarentegen juist de meeste 

onderwerpen goed wanneer de inhoudelijke tussenkopjes voor de alinea waren geplaatst (zie 

Tabel 13).    

Op de overige afhankelijke variabelen werden geen significante interactie-effecten 

gevonden tussen de variabelen positie inhoudelijk tussenkopje en type brief. Welke brief 

mensen ook beoordeelden, de positie van de inhoudelijke tussenkopjes had altijd eenzelfde 

effect op de waardering van de brief en de waardering van de organisatie (zie Tabel 13). Ge-

concludeerd kan dus worden dat de gevonden hoofdeffecten over het algemeen goed geïn-

terpreteerd kunnen worden.  

 

Tabel 13: Interactie-effect positie inhoudelijk tussenkopje en type brief. 

Vragenlijst 1 Brief pensioenfonds Brief woningcorporatie F-toets 

 Inhoud. TK 

Boven 

Inhoud. TK Voor Inhoud. TK 

Boven 

Inhoud. TK Voor  

Waardering overall      

Rapportcijfer 
1
 5.97 (1.45) 5.81 (1.73) 7.21 (1.15) 6.94 (1.30) F (1, 128) = 0.05, p = .83 

Tekstbegrip      

Tekstbegrip 
2
 5.33 (1.20) 4.97 (1.48) 3.71 (1.58) 4.03 (1.23) F (1, 139) = 2.13, p = .15 

Vindbaarheid 
3
 4.86 (1.12) 4.26 (1.44) 5.23 (1.11) 5.35 (0.73) F (1, 135) = 3.56, p = .06 

Waardering tekst      

Totaal 
4
 4.12 (0.95) 4.08 (0.95) 4.97 (0.83) 4.67 (0.96) F (1, 140) = 0.74, p = .39 

Duidelijkheid 
4
 3.81 (1.29) 3.76 (1.38) 5.02 (0.97) 4.61 (1.13) F (1, 144) = 0.79, p = .38 

Begrijpelijkheid 
4 

 4.07 (1.22) 4.20 (1.07) 5.17 (1.06) 4.81 (1.24) F (1, 143) = 1.67, p = .20 

Lezergerichtheid 
4
 4.05 (1.18) 4.04 (1.27) 4.91 (1.10) 4.31 (1.52) F (1, 144) = 1.93, p = .17 

Vormgeving
 4

 4.61 (0.85) 4.54 (1.07) 4.81 (0.74) 4.93 (0.85) F (1, 144) = 0.46, p = .50 

Waardering organisatie      

Totaal 
4
 4.38 (0.92) 4.59 (1.03) 4.97 (0.81) 5.04 (0.78) F (1, 144) = 0.21, p = .65 

Deskundigheid 
4
 4.52 (0.92) 4.71 (1.15) 5.03 (0.89) 5.23 (0.72) F (1, 144) < 0.001, p = .99 

Aantrekkelijkheid 
4
 4.11 (1.16) 4.34 (1.06) 4.84 (0.92) 4.68 (1.17) F (1, 144) = 1.21, p = .27 
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Imagoverschuiving      

Imagoverschuiving
 2

 -0.17 (1.52) 0.16 (1.75) 0.81 (1.33) 0.47 (1.46) F (1, 142) = 1.70, p = .20 

Contactgedrag      

Contactgedrag 
5
 0.50 (0.21) 0.49 (0.21) 0.43 (0.16) 0.43 (0.21) F (1, 144) = 0.06, p = .81 

Vragenlijst 2      

Onderwerpen      

Totaal 
6
 5.71 (2.01) 4.62 (1.91) 7.08 (2.08) 7.37 (2.50) F (1, 136) = 3.68, p = .06 

Goed 
6
 5.66 (2.06) 4.47 (1.97) 6.81 (2.19) 7.11 (2.59) F (1, 136) = 3.98, p < .05,  ɳ² = .03 

Fout 
6
 0.06 (0.24) 0.15 (0.36) 0.28 (0.57) 0.26 (0.51) F (1, 136) = 0.56, p = .46 

Kernboodschappen      

Totaal 
7
 2.66 (1.37) 1.97 (1.06) 3.75 (1.05) 3.77 (1.37) F (1, 136) = 2.93, p = .09 

Goed 
7
 2.66 (1.37) 1.94 (1.07) 3.61 (1.08) 3.69 (1.39) F (1, 136) = 3.58, p = .06 

Fout
 7

 0.00 (0.00) 0.03 (0.17) 0.14 (0.35) 0.09 (0.28) F (1, 136) = 1.01, p = .32 

Details      

Totaal 
8
 3.06 (1.24) 2.65 (1.37) 3.33 (1.24) 3.60 (1.61) F (1, 136) = 2.13, p = .15 

Goed  
8
 3.00 (1.26) 2.53 (1.40) 3.19 (1.31) 3.43 (1.65) F (1, 136) = 2.18, p = .14 

Fout 
8
 0.06 (0.24) 0.12 (0.33) 0.14 (0.35) 0.17 (0.38) F (1, 136) = 0.06, p = .80 

Evaluaties      

Positief 
9
 0.00 (0.00) 0.32 (1.32) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) F (1, 136) = 2.17, p = .14 

Negatief 
9
 0.37 (1.31) 0.38 (0.99) 0.06 (0.33) 0.00 (0.00) F (1, 136) = 0.06, p = .81 

Noot: Bij een statistisch betrouwbaar verschil is de achtergrond van de scores gearceerd. 
1
 = score is minimaal 1 en maximaal 10; 

2
 = score is minimaal -6 en 

maximaal +6; 
3
 = score is minimaal 0 en maximaal 6; 

4
 = score is minimaal 1 en maximaal 7; 

5
 = score is minimaal 0 en maximaal 1; 

6
 = score is minimaal 0 en 

maximaal 17; 
7
 = score is minimaal 0 en maximaal 7; 

8
 = score is minimaal 0 en maximaal 11; 

9
 = score is minimaal 0 en kent geen maximum.  

 

4.4.3 Interactie-effect briefstructuur en type brief 

Getoetst is ook of er een interactie-effect bestaat tussen briefstructuur en type brief. Op-

nieuw werd daarom een tweewegs variantieanalyse uitgevoerd. Het zou theoretisch gezien zo 

kunnen zijn dat mensen juist een brief van een pensioenfonds positiever beoordelen wanneer 

deze een directe briefstructuur heeft. Of dat mensen juist een bief van een woningcorporatie 

positiever beoordelen wanneer deze een directe briefstructuur heeft. Het is onwaarschijnlijk, 

maar dergelijke interactie-effecten moeten wel worden uitgesloten om de hoofdeffecten 

goed te kunnen interpreteren.  

Een significant interactie-effect tussen briefstructuur en type brief werd alleen ge-

vonden op de afhankelijke variabele vindbaarheid (F (1, 121) = 5.74, p < .025, ɳ² = .05). Men-

sen vonden de informatie in een brief van een pensioenfonds beter vindbaar wanneer deze 

een indirecte briefstructuur had. De informatie in een brief van een woningcorporatie vonden 

mensen juist beter vindbaar wanneer deze een directe briefstructuur had (zie Tabel 14).  

Op de overige afhankelijke variabelen werden geen significante interactie-effecten 

gevonden tussen briefstructuur en type brief. Welke brief mensen ook beoordeelden, brief-

structuur had altijd eenzelfde effect op de waardering van de brief en de waardering van de 

organisatie (zie Tabel 14). Kortom: de gevonden hoofdeffecten kunnen over het algemeen 

goed geïnterpreteerd worden.  

 

Tabel 14: Interactie-effect briefstructuur en type brief. 

Vragenlijst 1 Brief pensioenfonds Brief woningcorporatie F-toets 

 Geen TK Direct Geen TK Indi-

rect 

Geen TK Direct Geen TK Indi-

rect 

 

Waardering overall      

Rapportcijfer 
1
 5.25 (1.39) 5.49 (1.39) 6.81 (0.67) 6.43 (1.15) F (1, 114) = 1.86, p = .18 

Tekstbegrip      

Tekstbegrip 
2
 4.97 (1.32) 4.91 (1.56) 4.28 (1.10) 3.70 (1.56) F (1, 125) = 1.10, p = .30 

Vindbaarheid 
3
 3.77 (1.83) 4.18 (1.63) 5.69 (0.54) 4.79 (1.66) F (1, 121) = 5.74, p < .025, ɳ² = .05 

Waardering tekst      

Totaal 
4
 3.78 (0.97) 3.61 (0.91) 4.38 (0.86) 3.98 (0.78) F (1, 129) = 0.57, p = .45 

Duidelijkheid 
4
 3.23 (1.24) 3.11 (1.34) 4.18 (1.14) 3.60 (1.13) F (1, 130) = 1.15, p = .29 

Begrijpelijkheid 
4 

 3.74 (1.28) 3.61 (1.12) 4.73 (1.10) 4.09 (0.97) F (1, 131) = 1.73, p = .19 

Lezergerichtheid 
4
 4.53 (1.20) 4.14 (1.15) 4.30 (1.40) 4.43 (1.00) F (1, 131) = 1.60, p = .21 

Vormgeving
 4

 3.97 (1.02) 3.79 (0.84) 4.33 (0.91) 3.90 (0.96) F (1, 131) = 0.63, p = .43 

Waardering organisatie      

Totaal 
4
 4.46 (0.94) 4.12 (1.01) 4.87 (1.00) 4.71 (0.90) F (1, 131) = 0.26, p = .61 

Deskundigheid 
4
 4.51 (0.97) 4.11 (1.08) 4.99 (0.96) 4.79 (0.89) F (1, 131) = 0.37, p = .55 

Aantrekkelijkheid 
4
 4.34 (1.19) 4.13 (1.15) 4.64 (1.30) 4.53 (1.08) F (1, 131) = 0.06, p = .80 

Imagoverschuiving      

Imagoverschuiving
 2

 -0.43 (1.52) -0.78 (1.73) -0.10 (2.01) 0.12 (1.56) F (1, 132) = 0.94, p = .34 

Contactgedrag      

Contactgedrag 
5
 0.59 (0.21) 0.59 (0.25) 0.36 (0.23) 0.49 (0.19) F (1, 132) = 2.35, p = .13 
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Vragenlijst 2      

Onderwerpen      

Totaal 
6
 4.97 (1.70) 4.46 (2.24) 7.76 (1.86) 7.34 (2.52) F (1, 128) = 0.02, p = .89 

Goed 
6
 4.89 (1.74) 4.40 (2.27) 7.52 (1.98) 7.03 (2.61) F (1, 128) < 0.001, p = 1.00 

Fout 
6
 0.08 (0.28) 0.06 (0.24) 0.24 (0.51) 0.31 (0.59) F (1, 128) = 0.44, p = .51 

Kernboodschappen      

Totaal 
7
 2.03 (1.13) 2.17 (1.51)  3.90 (0.94) 3.63 (1.01) F (1, 128) = 1.02, p = .32 

Goed 
7
 1.97 (1.16) 2.17 (1.51) 3.76 (0.95) 3.50 (1.08) F (1, 128) = 1.19, p = .28 

Fout
 7

 0.06 (0.23) 0.00 (0.00) 0.14 (0.35) 0.13 (0.34) F (1, 128) = 0.22, p = .64 

Details      

Totaal 
8
 2.94 (1.17) 2.29 (1.25) 3.86 (1.58) 3.72 (2.00) F (1, 128) = 0.94, p = .33 

Goed  
8
 2.92 (1.18) 2.23 (1.24) 3.76 (1.70) 3.53 (1.98) F (1, 128) = 0.73, p = .39 

Fout 
8
 0.03 (0.17) 0.06 (0.24) 0.10 (0.31) 0.19 (0.40) F (1, 128) = 0.30, p = .58 

Evaluaties      

Positief 
9
 0.03 (0.17) 0.17 (0.71) 0.14 (0.74) 0.03 (0.18) F (1, 128) = 1.91, p = .17 

Negatief 
9
 0.39 (0.87) 0.29 (0.79) 0.14 (0.52) 0.09 (0.53) F (1, 128) = 0.06, p = .81 

Noot: Bij een statistisch betrouwbaar verschil is de achtergrond van de scores gearceerd. 
1
 = score is minimaal 1 en maximaal 10; 

2
 = score is minimaal -6 en 

maximaal +6; 
3
 = score is minimaal 0 en maximaal 6; 

4
 = score is minimaal 1 en maximaal 7; 

5
 = score is minimaal 0 en maximaal 1; 

6
 = score is minimaal 0 en 

maximaal 17; 
7
 = score is minimaal 0 en maximaal 7; 

8
 = score is minimaal 0 en maximaal 11; 

9
 = score is minimaal 0 en kent geen maximum.  
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5. Conclusie 

 

In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: wat is het effect van het ge-

bruik van verschillende typen tussenkopjes op de begrijpelijkheid van een tekst, de waardering 

van een tekst en de waardering van een organisatie? In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 

conclusies van dit onderzoek besproken.  

 

5.1 Welk tussenkopje is het best? En waarom? 

 

In dit onderzoek werd verwacht dat mensen een brief met tussenkopjes positiever zouden 

beoordelen dan een brief zonder tussenkopjes. Deze verwachting was onder meer gebaseerd 

op het onderzoek van Lorch et al. (2001) en het onderzoek van Renkema et al. (2007). Lorch 

et al. (2001) laten zien dat mensen een tekst met tussenkopjes beter begrijpen dan een tekst 

zonder tussenkopjes. Renkema et al. (2007) tonen aan dat mensen een tekst met tussenkop-

jes ook leesbaarder vinden dan een tekst zonder tussenkopjes. Mensen vinden een tekst met 

tussenkopjes bijvoorbeeld overzichtelijker, afwisselender en sympathieker. Op basis van het 

onderzoek van Pander Maat (2012) werd in dit onderzoek ook verwacht dat mensen een brief 

met inhoudelijke tussenkopjes positiever zouden beoordelen dan een brief met thematische 

tussenkopjes. Pander Maat (2012) laat namelijk zien dat mensen beter kunnen voorspellen 

waar een alinea over gaat, als er een informatief tussenkopje boven die alinea staat.  

Het huidige onderzoek liet zien dat mensen een brief met tussenkopjes inderdaad 

positiever beoordeelden dan een brief zonder tussenkopjes. Mensen vonden een brief met 

thematische of inhoudelijke tussenkopjes duidelijker. Daarnaast vonden mensen een brief 

met thematische of inhoudelijke tussenkopjes ook aantrekkelijker vormgegeven. Mensen 

verschoven zelfs meer in positieve richting in hoe zij dachten over het imago van de organisa-

tie gedurende het lezen van de brief wanneer er thematische of inhoudelijke tussenkopjes 

aan waren toegevoegd. De tweede hypothese werd minder overtuigend bevestigd door de 

analyses. Mensen beoordeelden een brief met inhoudelijke tussenkopjes niet positiever dan 

een brief met thematische tussenkopjes. Echter, mensen beoordeelden een brief met inhou-

delijke tussenkopjes wél het positiefst. Een brief met inhoudelijke tussenkopjes werd namelijk 

op vijf constructen positiever beoordeeld dan een brief zonder tussenkopjes. Een brief met 

thematische tussenkopjes werd daarentegen op slechts drie constructen positiever beoor-

deeld dan een brief zonder tussenkopjes. Op twee constructen werd een brief met inhoude-

lijke tussenkopjes dus beter beoordeeld dan een brief met thematische tussenkopjes (ten 

opzichte van een brief zonder tussenkopjes). Mensen gaven een brief met inhoudelijke tus-

senkopjes een hoger rapportcijfer dan een brief zonder tussenkopjes. Daarnaast waardeerden 

mensen de tekst van een brief met inhoudelijke tussenkopjes overall hoger dan de tekst van 

een brief zonder tussenkopjes. Een brief met thematische tussenkopjes werd op deze con-

structen niet positiever beoordeeld dan een brief zonder tussenkopjes. Geconcludeerd kan 

dan ook worden dat beide verwachtingen grotendeels kunnen worden bevestigd. Mensen 

beoordelen een brief met tussenkopjes positiever dan een brief zonder tussenkopjes. Daar-

naast wordt een brief met inhoudelijke tussenkopjes het positiefst beoordeeld. 

Een brief met inhoudelijke tussenkopjes wordt op vijf constructen beter beoordeeld 

dan een brief zonder tussenkopjes. Maar waarom wordt een brief met inhoudelijke tussen-

kopjes eigenlijk het positiefst beoordeeld? In het huidige onderzoek is hier onderzoek naar 

gedaan. Zou een dergelijk effect ook zijn gevonden wanneer de inhoudelijke tussenkopjes niet 

boven, maar voor de alinea waren geplaatst? Het is denkbaar dat de positie van de inhoude-

lijke tussenkopjes weinig effect heeft op de reacties van mensen. In het huidige onderzoek is 

dit onderzocht. Onderzocht is ook wat precies het effect is van de directe briefstructuur die 
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automatisch wordt gebruikt wanneer er inhoudelijke tussenkopjes worden toegevoegd aan 

een brief. Het zou zo kunnen zijn dat een brief met een directe briefstructuur zo positief 

wordt beoordeeld, dat het plaatsen van tussenkopjes nauwelijks nog effect heeft. Het is dan 

te simpel om te concluderen dat inhoudelijke tussenkopjes enkel en alleen een positief effect 

hebben op de eerder genoemde vijf constructen. Immers, een schrijver die inhoudelijke tus-

senkopjes gebruikt, wordt verplicht een schrijfstijl te hanteren waarbij hij de belangrijkste 

boodschap van elke alinea voorop plaatst. Misschien beoordelen mensen alleen al daardoor 

de brief positiever.  

Het huidige onderzoek liet zien dat mensen een brief met inhoudelijke tussenkopjes 

die boven de alinea waren geplaatst niet anders beoordeelden dan een brief met inhoudelijke 

tussenkopjes die voor de alinea waren geplaatst. Of de inhoudelijke tussenkopjes nu boven of 

voor de alinea waren geplaatst, mensen begrepen de brief altijd even goed. Bovendien be-

oordeelden mensen de tekst en de organisatie ook niet positiever of negatiever wanneer zij 

een brief met inhoudelijke tussenkopjes hadden gelezen die boven de alinea waren geplaatst. 

Het huidige onderzoek liet ook zien dat een brief met een directe briefstructuur niet anders 

werd beoordeeld dan een brief met een indirecte briefstructuur. Of mensen nu een brief met 

een directe of een indirecte briefstructuur hadden gelezen, zij begrepen de brief altijd even 

goed. Daarnaast beoordeelden mensen de tekst en de organisatie ook niet positiever of nega-

tiever wanneer zij een brief met een directe briefstructuur hadden gelezen. Geconcludeerd 

kan dan ook worden dat het succes van de inhoudelijke tussenkopjes vooral wordt veroor-

zaakt door het feit dat ze het de lezer mogelijk maken in één oogopslag te zien waar de brief 

over gaat. Dat inhoudelijke tussenkopjes de schrijver verplichten een directe briefstructuur te 

gebruiken, heeft weinig effect op de reacties van mensen. Bovendien maakt het niet uit of de 

inhoudelijke tussenkopjes boven of voor de alinea worden geplaatst.  

 

5.2 Maakt het uit of mensen voorkennis hebben? 

 

In dit onderzoek werd verwacht dat mensen met veel voorkennis en mensen met weinig 

voorkennis niet verschillend zouden reageren op de verschillende manipulaties in de brief. 

Verwacht werd bijvoorbeeld dat zowel mensen met veel voorkennis als mensen met weinig 

voorkennis een brief met tussenkopjes positiever zouden beoordelen dan een brief zonder 

tussenkopjes. Daarnaast werd ook verwacht dat zowel mensen met veel voorkennis als men-

sen met weinig voorkennis een brief met inhoudelijke tussenkopjes positiever zouden beoor-

delen dan een brief met thematische tussenkopjes. Deze verwachtingen waren gebaseerd op 

het onderzoek van Lorch en Lorch (1996). Lorch en Lorch (1996) lieten zien dat mensen met 

veel voorkennis en mensen met weinig voorkennis alléén verschillend reageren op het ge-

bruik van tussenkopjes wanneer zij een herinneringstaak moesten uitvoeren. Mensen die een 

herinneringstaak moesten uitvoeren nadat zij een tekst hadden gelezen over een onbekend 

onderwerp, hadden baat bij het gebruik van tussenkopjes. Mensen die echter een herinne-

ringstaak moesten uitvoeren nadat zij een tekst hadden gelezen over een bekend onderwerp, 

hadden geen baat bij het gebruik van tussenkopjes. Lorch en Lorch (1996) laten zien dat men-

sen met veel voorkennis en mensen met weinig voorkennis niet verschillend reageren op het 

gebruik van tussenkopjes wanneer zij een samenvattingstaak moesten uitvoeren. Mensen die 

een samenvattingstaak moesten uitvoeren, presteerden altijd beter wanneer zij een tekst met 

tussenkopjes hadden gelezen. Het maakte dus niet uit of zij een tekst hadden gelezen over 

een onbekend onderwerp of een tekst hadden gelezen over een bekend onderwerp. Lorch en 

Lorch (1999) tonen daarmee aan dat het dus niet zo is dat mensen met weinig voorkennis, in 

vergelijking met mensen met veel voorkennis, een tekst met tussenkopjes beter begrijpen 

dan een tekst zonder tussenkopjes.  
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De resultaten van het huidige onderzoek lieten zien dat Lorch en Lorch (1996) naar 

alle waarschijnlijkheid de juiste theorie hebben ontwikkeld. In het huidige onderzoek werden 

namelijk nauwelijks significante interactie-effecten gevonden tussen de onafhankelijke varia-

belen en voorkennis. Dat betekent dat mensen met veel voorkennis en mensen met weinig 

voorkennis dus niet verschillend hebben gereageerd op de verschillende manipulaties in de 

brief. Beide verwachtingen in dit onderzoek werden dan ook volledig bevestigd. Mensen met 

veel voorkennis én mensen met weinig voorkennis beoordeelden een brief met tussenkopjes 

positiever dan een brief zonder tussenkopjes. Daarnaast beoordeelden zowel mensen met 

veel voorkennis als mensen met weinig voorkennis een brief met inhoudelijke tussenkopjes 

het positiefst.   

 

5.3 Beoordelen mannen de tussenkopjes anders dan vrouwen? 

 

In dit onderzoek is ook onderzocht of mannen en vrouwen verschillend hebben gereageerd 

op de verschillende manipulaties in de brief. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat juist 

mannen of juist vrouwen een brief met tussenkopjes positiever beoordelen dan een brief 

zonder tussenkopjes. Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat een brief met inhoudelijke tussen-

kopjes juist door mannen of juist door vrouwen positiever wordt beoordeeld dan een brief 

met thematische tussenkopjes. Ook zou het zo kunnen zijn dat mannen en vrouwen verschil-

lend hebben gereageerd op de overige manipulaties in de brief. Dergelijke interactie-effecten 

werden niet specifiek verwacht. Toch is dit in het huidige onderzoek onderzocht. 

Het huidige onderzoek liet zien dat mannen en vrouwen wel degelijk verschillend 

hebben gereageerd op de verschillende manipulaties in de brief. Significante interactie-

effecten werden bijvoorbeeld gevonden tussen de variabelen type tussenkopje en geslacht. 

Mannen waardeerden het imago van de organisatie hoger wanneer zij een brief met themati-

sche tussenkopjes hadden gelezen. Dit werd voornamelijk veroorzaakt doordat zij de organi-

satie deskundiger vonden wanneer zij een brief met thematische tussenkopjes hadden gele-

zen. Vrouwen vonden de organisatie daarentegen juist deskundiger wanneer zij een brief 

zonder tussenkopjes of met inhoudelijke tussenkopjes hadden gelezen. Vrouwen waardeer-

den het imago van de organisatie dus juist hoger wanneer zij een brief zonder tussenkopjes of 

met inhoudelijke tussenkopjes hadden gelezen. Significante interactie-effecten werden ook 

gevonden tussen de variabelen briefstructuur en geslacht. Mannen onthielden meer onder-

werpen, kernboodschappen en details wanneer zij een brief met een directe briefstructuur 

hadden gelezen. Bovendien onthielden zij ook nog eens meer onderwerpen en kernbood-

schappen goed wanneer zij een brief met een directe briefstructuur hadden gelezen. Vrou-

wen onthielden daarentegen juist meer onderwerpen, kernboodschappen en details wanneer 

zij een brief met een indirecte briefstructuur hadden gelezen. Daarnaast onthielden zij juist 

meer onderwerpen en kernboodschappen goed wanneer zij een brief met een indirecte brief-

structuur hadden gelezen. 

De resultaten van het huidige onderzoek zijn opmerkelijk. Mannen onthielden meer 

van een brief met een directe briefstructuur, maar beoordeelden tegelijkertijd een brief met 

thematische tussenkopjes positiever dan een brief met inhoudelijke tussenkopjes. Een brief 

met thematische tussenkopjes is minder direct dan een brief met inhoudelijke tussenkopjes. 

Men zou dus verwachten dat mannen juist een brief met inhoudelijke tussenkopjes positiever 

beoordelen dan een brief met thematische tussenkopjes. Vrouwen onthielden meer van een 

brief met een indirecte briefstructuur, maar beoordeelden tegelijkertijd een brief met inhou-

delijke tussenkopjes positiever dan een brief met thematische tussenkopjes. Een brief met 

inhoudelijke tussenkopjes is directer dan een brief met thematische tussenkopjes. Het was 
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dan ook logischer geweest als vrouwen een brief met thematische tussenkopjes positiever 

hadden beoordeeld. Hoe kan dit worden verklaard? 

Dat mannen meer onthielden van een brief met een directe briefstructuur en vrou-

wen meer onthielden van een brief met een indirecte briefstructuur, is niet verrassend. Pease 

en Pease (1999) laten namelijk zien dat mannen een directe communicatiestijl hanteren, ter-

wijl vrouwen juist en indirecte communicatiestijl hanteren. Dit betekent dat mannen hun be-

doelingen op directe wijze aan anderen kenbaar maken. Vrouwen maken hun bedoelingen 

daarentegen juist op verhulde of gecamoufleerde wijze aan anderen kenbaar. Pease en Pease 

(1999) stellen dat dit onder meer blijkt uit het taalgebruik van mannen en vrouwen. Mannen 

gebruiken korte, directe en oplossingsgeoriënteerde zinnen. Daarnaast gebruiken ze bepalen-

de woorden zoals ‘geen’, ‘nooit’ en ‘absoluut’. Vrouwen gebruiken daarentegen juist onbe-

paalde woorden zoals ‘een soort van’, ‘zoiets als’ en ‘een beetje’. Daarnaast geven ze aanwij-

zingen over wat ze willen of draaien eromheen. Mannen zullen bijvoorbeeld vragen ‘Wil je de 

verwarming hoger zetten?’, terwijl vrouwen zullen vragen ‘Heb jij het ook zo koud?’. Het feit 

dat mannen meer onthielden van een brief met een directe briefstructuur en vrouwen meer 

onthielden van een brief met een indirecte briefstructuur, is dus niet verassend. 

Verrassend is wel dat mannen een brief met thematische tussenkopjes positiever 

beoordeelden dan een brief met inhoudelijke tussenkopjes. Thematische tussenkopjes zijn 

immers minder direct dan inhoudelijke tussenkopjes. Ook verrassend is dat vrouwen juist een 

brief met inhoudelijke tussenkopjes positiever beoordeelden dan een brief met thematische 

tussenkopjes. De meest directe brief was namelijk de brief met inhoudelijke tussenkopjes. 

Een mogelijke verklaring voor deze verrassende resultaten zou kunnen zijn de hersenen van 

mannen en vrouwen verschillend werken. De linker- en rechterhersenhelft van zowel mannen 

als vrouwen staan met elkaar in verbinding door een bundel zenuwvezels die het ‘Corpus Cal-

losum’ wordt genoemd (Pease & Pease, 1999). Het ‘Corpus Callosum’ laat de ene helft van de 

hersenen communiceren met de andere helft van de hersenen. Vrouwen hebben een dikker 

‘Corpus Callosum’ dan mannen. Pease en Pease (1999) stellen dat onderzoek heeft uitgewe-

zen dat vrouwen tot 30 procent meer verbindingen hebben tussen de linker- en de rechter-

hersenhelft. Hoe meer verbindingen je hebt, hoe vloeiender je taalgebruik. Immers, je kunt 

dan niet alleen je linkerhersenhelft gebruiken voor taalvaardigheden, maar ook je rechterher-

senhelft. Mannen hebben minder verbindingen tussen de linker- en rechterhersenhelft. Dit 

betekent dus dat zij minder taalvaardigheden hebben. Pease en Pease (1999) stellen echter 

dat dit ook betekent dat zij zich maar op één specifieke taak tegelijkertijd kunnen concentre-

ren. De enkelsporige hersenen van mannen zijn immers gespecialiseerd, in vakjes verdeeld. 

Vrouwen hebben meer verbindingen tussen de linker- en rechterhersenhelft. De hersenen 

van vrouwen zijn dus niet enkelsporig, maar meersporig. Vrouwen hebben daardoor meer 

taalvaardigheden. Bovendien kunnen vrouwen daardoor meerdere taken tegelijkertijd ver-

richten. Pease en Pease (1999) laten bijvoorbeeld zien dat vrouwen over één onderwerp kun-

nen beginnen, halverwege de zin kunnen overschakelen naar een ander onderwerp en ver-

volgens zonder enige waarschuwing kunnen terugkeren naar het eerste onderwerp.  

Terug naar het huidige onderzoek. Hoe verklaart dit nu waarom mannen themati-

sche tussenkopjes positiever beoordelen en vrouwen inhoudelijke tussenkopjes positiever 

beoordelen? Mogelijk beoordelen mannen een brief met thematische tussenkopjes positie-

ver, omdat zij deze brief makkelijker kunnen verwerken. De hersenen van mannen zijn enkel-

sporig. Mannen kunnen daardoor maar één onderwerp tegelijkertijd verwerken. Dit is geen 

probleem wanneer zij een brief met thematische tussenkopjes lezen. Immers, het is niet mo-

gelijk in één oogopslag te zien wat de verschillende kernboodschappen zijn van een brief met 

thematische tussenkopjes. Dat de hersenen van mannen enkelsporig zijn, is wel een probleem 

wanneer zij een brief met inhoudelijke tussenkopjes lezen. Dan wordt de lezer immers in één 
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keer geconfronteerd met alle kernboodschappen van de brief. Vrouwen beoordelen een brief 

met inhoudelijke tussenkopjes juist positiever dan een brief met thematische tussenkopjes. 

De hersenen van vrouwen zijn meersporig. Vrouwen kunnen daardoor meerdere onderwer-

pen tegelijkertijd aan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrouwen het geen probleem vin-

den een brief met inhoudelijke tussenkopjes te lezen. 

 

5.4 Maakt het uit welke brief mensen beoordelen? 

 

Tot slot is in het huidige onderzoek ook onderzocht of de verschillende manipulaties in ver-

schillende typen brieven een verschillend effect hadden. In het huidige onderzoek hebben 

mensen óf een brief van een pensioenfonds beoordeeld óf een brief van een woningcorpora-

tie beoordeeld. In theorie zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat mensen juist een brief van 

een pensioenfonds positiever beoordelen wanneer er tussenkopjes aan zijn toegevoegd. Of 

dat mensen juist een brief van een woningcorporatie positiever beoordelen wanneer er tus-

senkopjes aan zijn toegevoegd. Daarnaast zou het ook zo kunnen zijn dat mensen juist een 

brief van een pensioenfonds of juist een brief van een woningcorporatie positiever beoorde-

len wanneer er inhoudelijke tussenkopjes aan zijn toegevoegd. Ook zou het zo kunnen zijn dat 

de overige manipulaties in beide brieven een verschillend effect hadden. Dergelijke interactie-

effecten werden niet specifiek verwacht. Toch is het getoetst.  

Het huidige onderzoek liet zien dat de verschillende manipulaties in de verschillende 

brieven wel degelijk een verschillend effect hadden. Significante interactie-effecten werden 

gevonden tussen de variabelen type tussenkopje en type brief. Deze significante interactie-

effecten werden voornamelijk gevonden op constructen die in meer of mindere mate iets te 

maken hadden met wat mensen zich nog herinnerden van de brief. Mensen onthielden bij-

voorbeeld de meeste onderwerpen en details goed van een brief van een pensioenfonds 

wanneer er inhoudelijke tussenkopjes aan waren toegevoegd. Van een brief van een woning-

corporatie onthielden mensen daarentegen juist de meeste onderwerpen en details goed 

wanneer er thematische tussenkopjes aan waren toegevoegd. Daarnaast onthielden mensen 

de meeste onderwerpen en kernboodschappen verkeerd van een brief van een pensioen-

fonds wanneer er thematische tussenkopjes aan waren toegevoegd. Van een brief van een 

woningcorporatie onthielden mensen daarentegen juist de meeste onderwerpen en kern-

boodschappen verkeerd wanneer er inhoudelijke tussenkopjes aan waren toegevoegd.  

De resultaten van het huidige onderzoek zijn opmerkelijk. Een brief van een pensi-

oenfonds is het meest begrijpelijk wanneer er inhoudelijke tussenkopjes aan zijn toegevoegd. 

Een brief van een woningcorporatie is daarentegen het meest begrijpelijk wanneer er thema-

tische tussenkopjes aan zijn toegevoegd. Hoe kan dit worden verklaard? Dit opmerkelijke in-

teractie-effect zou mogelijk toegeschreven kunnen worden aan de moeilijkheidsgraad van 

beide brieven. Statistische analyses laten namelijk zien dat op bijna alle afhankelijke variabe-

len een significant hoofdeffect wordt gevonden van de variabele type brief. Het blijkt dat de 

brief van het pensioenfonds veel minder begrijpelijk is dan de brief van de woningcorporatie. 

Het lijkt er dus op dat het belangrijker is om inhoudelijke tussenkopjes te gebruiken naar ma-

te een brief ingewikkelder is. In een relatief eenvoudige brief scoren thematische tussenkop-

jes juist beter.  
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6. Discussie 

 

Het huidige onderzoek heeft laten zien dat mensen een brief met tussenkopjes positiever 

beoordelen dan een brief zonder tussenkopjes. Een brief met inhoudelijke tussenkopjes 

wordt niet positiever beoordeeld dan een brief met thematische tussenkopjes. Echter, men-

sen beoordelen een brief met inhoudelijke tussenkopjes wél het positiefst. Een brief met in-

houdelijke tussenkopjes wordt namelijk op vijf constructen positiever beoordeeld dan een 

brief zonder tussenkopjes. Een brief met thematische tussenkopjes wordt daarentegen op 

slechts drie constructen positiever beoordeeld dan een brief zonder tussenkopjes. Het huidige 

onderzoek heeft ook laten zien dat mensen een brief met inhoudelijke tussenkopjes waar-

schijnlijk het positiefst beoordelen, omdat zij in één oogopslag kunnen zien waar deze brief 

over gaat. Daarnaast heeft het huidige onderzoek aangetoond dat zowel mensen met veel 

voorkennis als mensen met weinig voorkennis een brief met inhoudelijke tussenkopjes het 

positiefst beoordelen. Mannen en vrouwen beoordelen de verschillende typen tussenkopjes 

wel verschillend. Mannen beoordelen een brief met thematische tussenkopjes het positiefst, 

terwijl vrouwen juist een brief met inhoudelijke tussenkopjes het positiefst beoordelen. Tot 

slot heeft het huidige onderzoek laten zien dat de verschillende typen tussenkopjes niet in 

alle typen brieven hetzelfde worden beoordeeld. In een relatief ingewikkelde brief scoren 

inhoudelijke tussenkopjes het beste. In een relatief eenvoudige brief scoren thematische tus-

senkopjes echter beter. 

Het huidige onderzoek kent uiteraard een aantal beperkingen. Allereerst moet wor-

den opgemerkt dat de ecologische validiteit van het huidige onderzoek, net zoals bij alle an-

dere wetenschappelijke onderzoeken, beperkt is. In de alledaagse praktijk ontvangen mensen 

nooit ‘zomaar’ een brief van een pensioenfonds of woningcorporatie met antwoorden op 

vragen die zij nooit hebben gesteld. Enkele respondenten hebben ook aangegeven dat zij het 

moeilijk vonden de brief te beoordelen, omdat zij niet precies wisten welke vragen de ont-

vanger van de brief aan de organisatie had gesteld. Uiteraard is het in een experimentele set-

ting nooit helemaal mogelijk de werkelijkheid na te bootsen. Het is mogelijk dat dit de reac-

ties van de respondenten negatief beïnvloed heeft.   

Een tweede beperking van het huidige onderzoek is dat de respondenten die hebben 

deelgenomen voornamelijk hoogopgeleid zijn. De steekproef vormt dus geen goede afspiege-

ling van de Nederlandse samenleving. Het is denkbaar dat het opleidingsniveau van mensen 

bepaalt hoe zij reageren op een brief met of zonder tussenkopjes. Laagopgeleiden zouden 

bijvoorbeeld meer behoefte kunnen hebben aan tussenkopjes in een brief. Hoewel er geen 

interactie-effecten zijn gevonden tussen het opleidingsniveau en de verschillende onafhanke-

lijke variabelen, kan niet met zekerheid worden geconcludeerd dat de resultaten van het hui-

dige onderzoek gelden voor de hele Nederlandse samenleving.  

Het huidige onderzoek heeft, ondanks bovenstaande beperkingen, waardevolle re-

sultaten opgeleverd. Ook voor Loo van Eck Communicatie. Belangrijk is bijvoorbeeld dat het 

huidige onderzoek heeft laten zien dat mensen een brief met tussenkopjes positiever beoor-

delen dan een brief zonder tussenkopjes. Daarnaast heeft het huidige onderzoek laten zien 

dat mensen een brief met inhoudelijke tussenkopjes het positiefst beoordelen. Loo van Eck 

Communicatie adviseert organisaties dus terecht inhoudelijke tussenkopjes te gebruiken. Ech-

ter, Loo van Eck Communicatie moet er wel rekening mee houden dat niet iedereen de ver-

schillende typen tussenkopjes hetzelfde beoordeelt. Mannen geven namelijk de voorkeur aan 

een brief met thematische tussenkopjes, terwijl vrouwen juist liever een brief met inhoudelij-

ke tussenkopjes lezen. Daarnaast is het voor Loo van Eck Communicatie belangrijk om te we-

ten dat de verschillende typen tussenkopjes niet in alle typen brieven hetzelfde effect heb-

ben. In een relatief ingewikkelde brief doe je er goed aan inhoudelijke tussenkopjes te gebrui-
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ken. Schrijf je echter een relatief eenvoudige brief, dan kun je beter thematische tussenkopjes 

gebruiken.  

In toekomstig onderzoek kan het inzicht in het gebruik van verschillende typen tus-

senkopjes in brieven uiteraard worden vergroot. Zo zou kunnen worden onderzocht hoe 

mensen reageren op het gebruik van verschillende typen tussenkopjes in slechtnieuwsbrie-

ven. In het huidige onderzoek hebben mensen een neutrale brief beoordeeld. Mogelijk reage-

ren mensen anders op de verschillende typen tussenkopjes wanneer deze worden toege-

voegd aan een slechtnieuwsbrief dan wanneer deze worden toegevoegd aan een neutrale 

brief. Jansen en Janssen (2011) laten namelijk zien dat mensen een slechtnieuwsbrief met een 

directe briefstructuur negatiever beoordelen dan een slechtnieuwsbrief met een indirecte 

briefstructuur. Mensen vinden een slechtnieuwsbrief met een directe briefstructuur minder 

overtuigend, minder vriendelijk, minder tactvol en minder professioneel. Daarnaast beoorde-

len mensen ook het imago van de organisatie negatiever na het lezen van een brief met een 

directe briefstructuur. Dit zou kunnen betekenen dat mensen een slechtnieuwsbrief met in-

houdelijke tussenkopjes negatiever beoordelen dan een slechtnieuwsbrief met thematische 

tussenkopjes. Immers, wanneer er inhoudelijke tussenkopjes aan een brief worden toege-

voegd wordt er automatisch een directe briefstructuur gebruikt. Interessant zou daarom zijn 

om in toekomstig onderzoek te onderzoeken of mensen inderdaad anders reageren op de 

verschillende typen tussenkopjes wanneer deze worden toegevoegd aan een slechtnieuws-

brief dan wanneer deze worden toegevoegd aan een neutrale brief. Worden inhoudelijke 

tussenkopjes dan ook het positiefst beoordeeld? Of vinden mensen een slechtnieuwsbrief 

met thematische tussenkopjes beter? 

Onderzocht zou ook kunnen worden hoe mensen reageren op het gebruik van ver-

schillende typen tussenkopjes in e-mails. In het huidige onderzoek hebben mensen alleen 

brieven beoordeeld met verschillende typen tussenkopjes. Het is denkbaar dat mensen an-

ders reageren op de verschillende typen tussenkopjes wanneer deze worden toegevoegd aan 

een e-mail dan wanneer deze worden toegevoegd aan een brief. Janssen en Jansen (2008) 

stellen dat een e-mail doorgaans sneller wordt gelezen dan een brief. Mogelijk betekent dit 

dat inhoudelijke tussenkopjes effectiever zijn in e-mails dan in brieven. Immers, inhoudelijke 

tussenkopjes duiden de kernboodschap van elke afzonderlijke alinea aan. Dat maakt het mo-

gelijk de kernboodschap te begrijpen zonder de gehele tekst te moeten lezen. Echter, één van 

de communicatieadviseurs van Loo van Eck Communicatie heeft juist negatieve ervaringen 

met het gebruik van inhoudelijke tussenkopjes in e-mails. Hij werd via de e-mail benaderd 

door een klant om een afspraak te maken. De datum die de klant voorstelde kwam hem niet 

goed uit. Daarom stuurde hij een e-mail terug met daarin de datum die hem wel goed uit-

kwam. Daarbij vermelde hij dat hij op de voorgestelde datum niet kon. Hij gebruikte inhoude-

lijke tussenkopjes in de e-mail. Dat had als gevolg dat de datum dat hij wel kon dikgedrukt 

boven de alinea stond. De datum dat hij niet kon stond in de alinea zelf. Enige tijd later kreeg 

hij de volgende reactie van de klant: “Dank voor je info. Alleen mis ik de datum wanneer het 

wél kan”. Deze reactie laat zien dat de klant de inhoudelijke tussenkopjes in de e-mail hele-

maal niet heeft gelezen. Waarschijnlijk verwachtte de klant niet dat er belangrijke informatie 

in de tussenkopjes stond en heeft hij ze daarom overgeslagen. Dit voorbeeld doet vermoeden 

dat inhoudelijke tussenkopjes ook wel eens minder effectief zouden kunnen zijn in e-mails 

dan in brieven. Uiteraard is dit de ervaring van één persoon. Interessant zou daarom zijn om 

in toekomstig onderzoek meer mensen brieven én e-mails met verschillende typen tussen-

kopjes te laten beoordelen. Wordt een e-mail met inhoudelijke tussenkopjes ook het posi-

tiefst beoordeeld? Of vinden mensen een e-mail met thematische tussenkopjes juist beter? 

Toekomstig onderzoek zou dit moeten uitwijzen. 
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In toekomstig onderzoek zou ook kunnen worden onderzocht in hoeverre het leespa-

troon van mensen beïnvloed wordt door het gebruik van verschillende typen tussenkopjes
3
. 

In het huidige onderzoek zijn de oogbewegingen van de respondenten niet geregistreerd. 

Hyönä en Lorch (2004) tonen aan dat mensen die een brief met tussenkopjes lezen een ander 

leespatroon hebben dan mensen die een brief zonder tussenkopjes lezen. Mogelijk betekent 

dit ook dat mensen die een brief met inhoudelijke tussenkopjes lezen een ander leespatroon 

hebben dan mensen die een brief met thematische tussenkopjes lezen. Het zou bijvoorbeeld 

zo kunnen zijn dat mensen die een brief met inhoudelijke tussenkopjes lezen, meer focussen 

op de tussenkopjes. Immers, de tussenkopjes duiden de kernboodschappen aan. Mensen die 

daarentegen een brief met thematische tussenkopjes lezen zouden wel eens veel minder 

kunnen focussen op de tussenkopjes. Om de brief te begrijpen, moeten zij namelijk alle af-

zonderlijke alinea’s lezen. Het leespatroon van mensen verklaart mogelijk ook waarom zij een 

brief met inhoudelijke tussenkopjes op vijf constructen positiever beoordelen dan een brief 

zonder tussenkopjes, terwijl zij een brief met thematische tussenkopjes op slechts drie con-

structen positiever beoordelen dan een brief zonder tussenkopjes. Het zou bijvoorbeeld zo 

kunnen zijn dat mensen een  brief met inhoudelijke tussenkopjes het positiefst beoordelen, 

omdat zij deze brief het snelst begrijpen. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat mensen een 

brief met inhoudelijke tussenkopjes het positiefst beoordelen, omdat deze brief de meeste 

structuur biedt. Interessant zou dan ook zijn in de toekomst te onderzoeken in hoeverre het 

leespatroon van mensen die een brief met inhoudelijke tussenkopjes lezen afwijkt van het 

leespatroon van mensen die een brief met thematische tussenkopjes lezen. 

Tot slot zou in toekomstig onderzoek ook onderzocht kunnen worden in hoeverre 

mensen met een verschillende culturele achtergrond ook verschillend reageren op het ge-

bruik van verschillende typen tussenkopjes in brieven. Aan het huidige onderzoek hebben 

enkel Nederlanders deelgenomen. Hofstede (2001) toont aan dat Nederlanders hoog scoren 

op het gebied van individualisme, lager dan gemiddeld scoren op het gebied van machtsaf-

stand, gemiddeld scoren op het gebied van onzekerheidsvermijding, laag scoren op het ge-

bied van masculiniteit en gemiddeld scoren op het gebied van gerichtheid op de lange ter-

mijn. Interessant zou zijn om te onderzoeken of mensen die anders scoren op deze dimensies 

ook anders reageren op het gebruik van thematische en inhoudelijke tussenkopjes. Gu-

dykunst, Ting-Toomey en Chua (1988, in Shadid 2000) laten zien dat mensen die hoog scoren 

op het gebied van individualisme een andere communicatiestijl hanteren dan mensen die 

hoog scoren op het gebied van collectivisme. Mensen die hoog scoren op het gebied van indi-

vidualisme hanteren een directe communicatiestijl. Deze mensen maken hun bedoelingen op 

directe wijze aan anderen kenbaar. Mensen die daarentegen hoog scoren op het gebied van 

collectivisme hanteren een indirecte communicatiestijl. Deze mensen maken hun bedoelingen 

op verhulde of gecamoufleerde wijze aan anderen kenbaar. Koreanen gebruiken bijvoorbeeld 

geen directe afwijzingen zoals ‘nee’ of ‘ik ben het er niet mee eens’. Eerder zullen zij indirecte 

vormen van tegenspreken gebruiken, zoals ‘ja, maar’ of ‘in principe ben ik het er mee eens’. 

Mensen die hoog scoren op het gebied van collectivisme vinden het namelijk belangrijk dat de 

ander geen gezichtsverlies lijdt. Mensen die daarentegen hoog scoren op het gebied van indi-

vidualisme vinden het juist belangrijk dat hun ware bedoelingen direct en onomwonden in 

hun boodschap tot uitdrukking komen. Mogelijk beoordelen mensen die hoog scoren op het 

gebied van collectivisme de verschillende typen tussenkopjes daardoor anders dan mensen 

die hoog scoren op het gebied van individualisme. Immers, wanneer er inhoudelijke tussen-

kopjes aan een brief worden toegevoegd wordt er automatisch een directe briefstructuur 

gebruikt. Mensen die hoog scoren op het gebied van collectivisme zouden dit wel eens ge-

zichtsbedreigend kunnen vinden. Het is dan ook denkbaar dat mensen die hoog scoren op het 

gebied van collectivisme een brief met inhoudelijke tussenkopjes negatiever beoordelen dan 
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een brief met thematische tussenkopjes. Toekomstig onderzoek zou moeten uitwijzen of dit 

ook daadwerkelijk zo is. Zeker voor organisaties die in meerdere landen opereren kan het 

nuttig zijn om te weten hoe ze een brief kunnen afstemmen op mensen met een specifieke 

culturele achtergrond.   
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Noten 

 
1
 Graag wil ik de volgende trainers bedanken voor het afnemen van het onderzoek: Hester 

Adriaans, Daniëlle Beens, Jaap van den Berg, Sophie Blomjous, Jasper van Eeden, Anja Fricke, 

Maarten Hollander, Anouk Hunink, Joyce Luttikholt, Marlijn Mikkers, Judith van Oorsouw en 

Pieter de Winter. Bedankt voor jullie inzet! 

 
2
 Bij het maken van het instructiefilmpje heb ik hulp gehad van Ayoub el Ouggouti. Ik wil hem 

dan ook bedanken voor zijn hulp. Bedankt Ayoub! 

 
3
 Leuk om te vermelden is dat ik een dergelijk eyetrackingonderzoek al heb uitgevoerd. De 

resultaten van dit onderzoek moeten nog worden verwerkt.  
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