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Samenvatting 

In dit onderzoek is onderzocht of het niveau van construal waarop de consument redeneert 

over de agrarische sector en het niveau van construal waarop de informatie vanuit de 

agrarische sector is weergegeven invloed kan hebben op de attitude van de consument over 

deze sector. De agrarische sector is daarbij opgedeeld in drie onderdelen: voedsel, veeteelt en 

bloemen, planten en bomen. De Construal Level Theory veronderstelt dat de 

elementen/objecten die we niet rechtstreeks beleven worden gecreëerd door mentale 

constructen die zich op een zekere psychologische afstand van een individu bevinden. Deze 

mentale constructen bevinden zich op een continuüm. Aan de ene kant van het continuüm 

bevindt zich een laag niveau van construal waarbij het individu zich het construct aan de hand 

van een kleinere psychologische afstand voorstelt en er een concretere voorstelling is van het 

construct. Aan de andere kant van het continuüm bevindt zich een hoog niveau van construal 

waarbij het individu zich het construct aan de hand van een grotere psychologische afstand 

voorstelt en er een abstractere voorstelling is van het construct. Er is een experiment 

uitgevoerd waarbij er sprake was van een 3 (onderdelen van de agrarische sector: voedsel vs. 

veeteelt vs. bloemen, planten en bomen) x 2 (niveaus van de Construal Level Theory: laag 

niveau van construal vs. hoog niveau van construal) tussenproefpersoon ontwerp. Uit de 

resultaten bleek dat het voor de attitude ten opzichte van de agrarische sector geen invloed 

had of de tekst was geschreven op een laag niveau van construal of een hoog niveau van 

construal. Hierdoor kon niet worden bekeken of het verwerkingsgemak van de boodschap van 

invloed is op de attitude van de consument ten opzichte van de agrarische sector. Wellicht zijn 

er geen verschillen gevonden tussen condities, omdat de participanten die hebben 

deelgenomen aan het experiment hoog betrokken waren bij de agrarische sector.  
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Inleiding 

De visie die de Nederlandse maatschappij op de agrarische sector heeft is ooit beter geweest. 

Zo heeft als onderdeel van de agrarische sector de bloembollenteelt het zwaar te verduren, een 

van de voornaamste redenen hiervan is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

(Wageningen University, 2014). Gewasbeschermingsmiddelen beschermen planten tegen 

ziektes, onkruid en plagen. Ondanks dat de Rijksoverheid stelt dat 

gewasbeschermingsmiddelen alleen op de markt mogen komen als deze veilig zijn in gebruik 

en niet schadelijk zijn voor mens, milieu en dier, hebben veel burgers een angst ontwikkeld 

voor gewasbeschermingsmiddelen. Een andere tak binnen de agrarische sector die het zwaar 

te verduren heeft is de varkenshouderij. De dominante onderwerpen van de varkenshouderij in 

de media helpen veelal mee aan het negatieve imago (De Snoo, 2013). De veelvoorkomende 

onderwerpen die hier genoemd worden zijn de directe overlast van varkenshouderijen ervaren 

door buren en juridische procedures en protestacties van boze burgers tegen de 

varkenshouderij. Dit negatieve imago heeft de sector, naar eigen inzien van verschillende 

agrariërs, deels aan zichzelf te wijten, doordat de sector te weinig openheid geeft over de 

stand van zaken (persoonlijke communicatie, 8 januari, 2014). Hierdoor weten burgers niet 

wat er speelt binnen deze sector. Voor continuïteit van de sector is het wellicht van belang dat 

het beeld dat burgers hebben van de sector positief is (Wouda, 2015).  

De agrarische sector produceert dierlijke producten en niet dierlijke producten zoals 

bloemen, planten en bomen. Deze bloemen, planten en bomen kunnen worden opgesplitst in 

gewassen die worden geteeld als voeding voor de mensen en gewassen die niet worden 

geteeld als voeding voor de mens. Gewassen die behoren onder voedsel zijn gewassen als 

aardbeien, tomaten en andere fruit- en groentesoorten. Gewassen die niet worden 

geproduceerd als voedsel ten behoeve van de mens zijn de verschillende soorten bloemen en 

bomen. De producten van dierlijke afkomst worden geproduceerd in het onderdeel van de 

agrarische sector: veeteelt. Veeteelt is de tak van de agrarische sector waarbij het gaat om het 

houden van vee. Onder vee worden dieren als runderen, schapen, geiten, varkens en kippen 

verstaan. Het vee wordt in deze deelsector gehouden voor het verkrijgen van vlees, eieren, 

melk en wol. 

De agrariërs zouden meer openheid geven door meer te communiceren met de burgers. 

De laatste jaren zijn er al stappen in de goede richting gezet door initiatieven als ‘Stap in de 

Stal’, ‘Campina Open Boerderijdagen’ en ‘Kom in de Kas’. De agrarische sector zal de 

communicatie moeten uitbreiden en verbeteren. Hierbij valt te denken aan berichtgeving waar 

openheid wordt gegeven over de werkzaamheden en openheid over de huidige stand van 
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zaken binnen de agrarische sector. Deze berichten kunnen worden opgesteld door 

communicatiemedewerkers van overkoepelende agrarische organisaties. Door communicatie 

vanuit de sector beter te laten aansluiten op de belevingswereld van de consument ontstaat een 

mogelijkheid waarmee de communicatie verbeterd zou kunnen worden.  

 Een theorie die makers van berichtgeving kan helpen met berichten aanpassen op de 

belevingswereld van de consument is de Construal Level Theory. Grondleggers van de 

Construal Level Theory zijn prof. Yaacov Trope (New York University) en prof. Nira 

Liberman (Tel Aviv University). Zij stellen dat mensen in het dagelijkse leven alleen het hier 

en nu rechtstreeks kunnen beleven, terwijl zij meer overzien dan alleen het hier en nu.  

People directly experience only the here and now. It is impossible to experience the 

past and the future, other places, other people, and alternatives to reality. And yet, 

memories, plans, predicitions, hopes and counterfactual alternatives populate our 

minds, influence our emotions, and guide or choice and action (Liberman & Trope, 

2010, p. 440). 

De Construal Level Theory veronderstelt dat de elementen/objecten die zich niet in het 

hier en nu bevinden worden gecreëerd door mentale constructen die zich op een zekere 

psychologische afstand van het individu bevinden (Trope & Liberman, 2010). Psychologische 

afstand wordt gedefinieerd als “a subjective experience that something is close or far away 

from the self, here and now” (Liberman & Trope, 2010, p. 440). De psychologische afstand is 

van belang voor hoe mentale constructen door het individu worden voorgesteld. Volgens de 

theorie gebruiken individuen concrete, construals op een lager niveau voor gebeurtenissen 

met een kleine psychologische afstand en abstracte, construal op een hoog niveau voor 

gebeurtenissen met een grote psychologische afstand (Trope, Liberman & Wakslak, 2007). 

Een voorbeeld kan worden gegeven door middel van twee koeien die samen rondjes rennen in 

de wei. Een laag niveau van construal van deze activiteit gaat in op details als de bewegingen 

van de koeien, de kleur van de koeien en de temperatuur buiten. Een hoog niveau van 

construal kan simpelweg worden vastgesteld als ‘plezier makende koeien’. Hierbij worden 

geen concrete details beschreven. Belangrijk om op te merken is dat construals op een hoger 

niveau niet vager zijn dan construals op een lager niveau, maar dat hierbij minder details 

worden beschreven en het meer om de algehele representatie van de gebeurtenis gaat (Trope 

& Liberman, 2010). Van belang om op te merken is dat mentale constructen niet kunnen 

worden gerepresenteerd op twee verschillende niveaus, maar deze mentale constructen 

bevinden zich op een continuüm. Samengevat kan worden gesteld dat hoe hoger het niveau 
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van construal en groter de mate van abstractie, hoe minder concrete details er beschreven 

worden en hoe meer er wordt ingegaan op een algehele representatie van de gebeurtenis 

(Trope & Liberman, 2010). Trope en collega’s (2007) geven een verklaring voor het verband 

tussen de psychologische afstand en het abstractieniveau. Als iets gebeurt in het ‘hier en nu’ 

hebben we veel betrouwbare informatie over deze gebeurtenis. Immers, we beleven deze 

gebeurtenis op dit moment. Hierdoor zijn we geneigd deze gebeurtenis te beschrijven met 

veel concrete details, zoals op een laag niveau van construal. Bij een gebeurtenis die we niet 

direct beleven is de informatie die we over deze gebeurtenis hebben minder betrouwbaar. 

Hierdoor zijn we geneigd deze gebeurtenis meer abstract en schematisch te beschrijven, zoals 

een hoog niveau van construal.  

Liberman en Trope (1998) stellen dat beslissingen die gericht zijn op de nabije 

toekomst meer gericht zijn op de mogelijkheid om deze beslissing uit te voeren (‘feasibility’). 

Bij beslissingen in de verdere toekomst speelt de wenselijkheid van de beslissing een grotere 

rol (‘desirability’). Een studie van Lutchyn en Yzer (2011) toonde aan dat wanneer iemand 

een toekomstgeoriënteerde visie heeft, overtuigingen over de wenselijkheid van gedrag een 

grotere rol speelden dan overtuigingen over de mogelijkheid van het gedrag. Als het gaat om 

een representatie van een construct in de nabije toekomst is dit andersom: overtuigingen die 

zich richten op de mogelijkheid van het gedrag speelden een grotere rol dan overtuigingen die 

zich richten op de wenselijkheid van het gedrag (Luchyn & Yzer, 2011). Aan het nadenken 

over de mogelijkheid van een activiteit kan worden gekoppeld dat een lager niveau van 

construal stimuleert dat men gaat nadenken over ‘hoe’ een activiteit plaatsvindt. Aan het 

nadenken over de wenselijkheid van een activiteit kan daarentegen worden gekoppeld dat een 

hoger niveau van construal mensen laat nadenken over ‘waarom’ een activiteit plaatsvindt 

(Liberman & Trope, 1998). Of men meer nadenkt over ‘hoe’ een activiteit plaatsvindt of meer 

nadenkt over ‘waarom’ een activiteit plaatsvindt kan worden getoetst met Behavioral 

Identification Form van Vallacher en Wegner (1989).  

Dimensies van de Construal Level Theory 

Er worden in de literatuur vier dimensies van psychologische afstand verondersteld, namelijk: 

de ruimtelijke dimensie, de sociale dimensie, de hypothetische dimensie en de temporele 

dimensie (Trope et. al., 2007). 

De ruimtelijke dimensie richt zich op de ruimtelijke afstand tussen een individu en het 

mentale construct. Individuen maken gebruik van concrete beschrijvingen, construals op een 

laag niveau, voor activiteiten die zich op een kleine ruimtelijke afstand bevinden. Voor 
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activiteiten die zich op een grote ruimtelijke afstand bevinden, gebruiken individuen abstracte 

beschrijvingen op een hoog niveau van construal (Trope et. al., 2007). Aardappels die worden 

geteeld door je buurman zullen worden gerepresenteerd op een laag niveau van construal, 

want je buurman woont immers naast je en hierbij is de ruimtelijke afstand klein. Echter, de 

aardappels die in het buitenland worden geteeld zullen worden gerepresenteerd op een hoog 

niveau van construal, omdat de ruimtelijke afstand hier groter is.  

De sociale afstand richt zich op de sociale afstand tussen een individu en het mentale 

construct. Als de sociale afstand ten opzichte van het individu toeneemt, wordt het mentale 

construct op een hoog niveau geconstrueerd. Bij een kleine sociale afstand wordt het mentale 

construct op een laag niveau geconstrueerd. Sociale afstand kan kleiner worden als het 

individu meer gelijkenis heeft met een persoon (Liviatan, Trope & Liberman, 2006). Bij een 

kleine gelijkenis met een ander persoon is er een grote psychologische afstand. De meest voor 

de hand liggende vergelijking bij sociale afstand is de vergelijking tussen een vriend en een 

vreemde. Zo zullen de kippen van goede vrienden op een laag niveau van construal worden 

voorgesteld en de kippen van een boer die je niet kent op een hoog niveau van construal 

worden voorgesteld.  

De hypothetische dimensie gaat over vermoedens en de waarschijnlijkheid dat een 

gebeurtenis gaat plaatsvinden. In deze dimensie wordt verondersteld dat een gebeurtenis die 

meer waarschijnlijk is dat deze gaat plaatsvinden een kleinere psychologische afstand heeft. 

Een gebeurtenis die niet of weinig waarschijnlijk is dat deze gaat plaatsvinden, heeft een 

grotere psychologische afstand en zal op een abstracte wijze worden geconstrueerd (Trope et. 

al., 2007). De gebeurtenissen waarbij men verwacht en vermoed dat deze gaan plaatsvinden 

zullen op een concrete wijze worden gerepresenteerd, want hierbij is de waarschijnlijkheid 

immers groot. Voor een varkenshouder is de activiteit ‘varkens voeren’ een activiteit die op 

een laag niveau van construal wordt gerepresenteerd, want voor de varkenshouder is het een 

activiteit waarbij de waarschijnlijkheid dat hij deze gaat uitvoeren groot. Voor een 

medewerker van het gemeentehuis in Amsterdam, die nog nooit een varkenshouderij heeft 

bezocht, is de activiteit ‘varkens voeren’ een activiteit waarvan de waarschijnlijkheid dat hij 

deze gaat uitvoeren heel klein is. De gemeentemedewerker zal daarom deze activiteit 

construeren op een hoog niveau van construal.  

Bij de temporele dimensie gaat het om tijd. Gebeurtenissen in de nabije toekomst 

kunnen worden vergeleken met gebeurtenissen in de verre toekomst. Hierbij wordt 

verondersteld dat een activiteit die over een korte tijd gaat plaatsvinden in meer concrete 

termen wordt beschreven en dit heeft als gevolg dat het mentale construct op een laag niveau 
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van construal wordt gerepresenteerd (Trope & Liberman, 2003). Een activiteit die pas over 

langere tijd gaat plaatsvinden wordt eerder in abstracte termen omschreven en zal op een hoog 

niveau van construal worden gerepresenteerd (Liberman & Trope, 1998). De activiteit 

‘tulpenbollen rooien’ zal concreter en op een lager niveau van construal worden voorgesteld 

als deze activiteit morgen plaatsvindt. Indien deze activiteit pas over een half jaar plaats gaat 

vinden zal deze activiteit worden voorgesteld op een hoger niveau van construal en op een 

abstractere manier. De temporele dimensie kan van invloed zijn op de keuzes die individuen 

maken en prefereren (Trope & Liberman, 2000). Bij een activiteit in de verre toekomst is een 

hoog niveau van construal aantrekkelijker en hieraan wordt meer waarde gehecht, 

daarentegen is bij een activiteit in de nabije toekomst een laag niveau van construal 

aantrekkelijker en hieraan wordt meer waarde gehecht (Trope & Liberman, 2000).  

 Deze dimensies van de Construal Level Theory kunnen worden gebruikt om 

berichtgeving aan te passen op de belevingswereld van de consument. Door in een bericht een 

kleine (grote) ruimtelijke, sociale, hypothetische en temporele afstand te gebruiken, kan 

informatie op een laag (hoog) niveau van construal worden weergegeven. Hierop aansluitend 

is de volgende hoofdvraag in dit onderzoek gesteld: ‘Heeft het niveau van construal waarop 

de consument redeneert over de agrarische sector en het niveau van construal waarop de 

informatie vanuit de agrarische sector is weergegeven invloed op de attitude van de 

consument over de agrarische sector?’ 

Processing fluency 

Processing fluency is het gemak waarmee informatie verwerkt wordt. Processing fluency is 

het proces dat beschrijft waarom een bericht tot een positievere attitude leidt als dit bericht 

geschreven is vanuit het niveau van construal dat overeenkomt met het niveau van construal 

waarop de ontvanger redeneert (Kim, Rao & Lee, 2009). Doordat de informatie gemakkelijker 

wordt verwerkt krijgt de consument een ‘goed gevoel’-ervaring, deze ervaring is van invloed 

op de evaluaties over de gegeven informatie (Kim et. al., 2009). Als een consument een 

toekomstgeoriënteerde visie op een onderwerp heeft, past berichtgeving die is geschreven 

vanuit een hoog niveau van construal beter bij belevingswereld consument dan wanneer het 

bericht geschreven is vanuit een laag niveau van construal (Tangari & Smith, 2012). In het 

onderzoek van Tangari en Smith (2012) zijn participanten blootgesteld aan verpakkingen van 

lampen. De participanten kregen een verpakking te zien met een bericht over 

energiebesparingen op een laag niveau van construal of een verpakking met een bericht over 

energiebesparingen op een hoog niveau van construal. Een bericht dat geschreven is op het 
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niveau van construal dat overeenkomt met het niveau van construal van de ontvanger leidt tot 

een positievere attitude ten opzichte van energiebesparingen dan een bericht dat niet is 

geschreven vanuit het construal dat overeenkomt met het niveau van construal van de 

ontvanger (Tangari & Smith, 2012).  

In dit onderzoek zal processing fluency verder worden aangeduid als het 

verwerkingsgemak. Kim en collega’s hebben participanten een statement laten lezen van een 

fictieve presidentskandidaat die op korte of lange termijn kon worden verkozen tot president. 

Dit statement was weergegeven op een hoog of laag niveau van construal. De afhankelijke 

variabele die ze hebben gemeten was de attitude ten opzichte van een presidentskandidaat. 

Als de participant dacht dat de verkiezingen op korte (lange) termijn zouden zijn, dan was de 

informatie die werd beschreven op een laag (hoog) niveau van construal in overeenstemming 

met het niveau van construal van de participant. Bij deze conclusie moet wel worden 

opgemerkt dat de conclusie alleen geldt wanneer de participanten weinig kennis hadden over 

verkiezingen. De manipulatie van het niveau van construal had geen invloed op particpanten 

met veel kennis over verkiezingen. Kim en collega’s (2009) stellen dat er een positievere 

attitude ten opzichte van de presidentskandidaat ontstaat als informatie vloeiend wordt 

verwerkt. Een vloeiende verwerking zorgt tevens voor een hogere koopintentie en meer 

positieve evaluaties over een merk (LaBroo & Lee, 2006). Informatie wordt minder vloeiend 

verwerkt als het niveau van construal waarop de consument redeneert niet overeenstemt met 

het niveau van construal waarop het construct beschreven is. Informatie die niet vloeiend 

wordt verwerkt leidt tot een negatievere attitude (Kim et. al., 2009). 

Hypotheses 

Onder gewassen die geproduceerd worden ten behoeve van de mens vallen de verschillende 

soorten groenten en fruit, maar ook graan en andere gewassen die uiteindelijk verwerkt 

worden voor consumptie door de mens. Wanneer de consument nadenkt over voedsel zal men 

redeneren vanuit een egocentrisch oogpunt, omdat het immers gaat om producten die men zelf 

gaat consumeren. De consumenten zullen zodra zij nadenken over gewassen die ze zelf 

consumeren waarschijnlijk meer redeneren op een laag niveau van construal. Bij een mentale 

representatie over voedsel voor de mens past daarom een boodschap over dit onderwerp op 

een laag niveau van construal beter, dan een boodschap beschreven op een hoog niveau van 

construal. Als het niveau van construal waarop de informatie wordt weergegeven 

overeenkomt met het niveau van construal waarop de consument redeneert, dan is de 

verwachting dat er sprake is van een gemakkelijkere verwerking. Deze overeenstemming zou 
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kunnen leiden tot een positievere attitude over de gewassen die de agrarische sector ten 

behoeve van de mens produceert.  

 

Hypothese 1a: Wanneer berichtgeving over het voedsel dat agrarische sector ten 

behoeve van de mens produceert is weergegeven op een laag niveau van construal, dan 

leidt dit tot een meer positieve attitude ten opzichte van dit onderdeel van de 

agrarische sector, dan wanneer deze berichtgeving is weergegeven op een hoog niveau 

van construal. 

   

Hypothese 1b: Het proces beschreven in Hypothese 1a wordt gemedieerd door de mate 

van vloeiendheid/gemakkelijkheid waarmee de boodschap wordt verwerkt.  

 

Veeteelt is de tak van de agrarische sector waar het gaat om het houden van vee, het 

gaat hier om levende wezens. Wanneer consumenten nadenken over levende wezens zullen ze 

wellicht denken aan het welzijn van de dieren op dit moment en minder bezig zijn met het 

welzijn van de dieren die in de toekomst gaan leven. Daarnaast zullen levende wezens zich op 

een kleinere psychologische afstand van de mens bevinden in vergelijking met planten en 

bloemen, omdat men zich hiermee meer kan identificeren. Bij dieren zullen consumenten 

veelal beelden voor zich zien van veel kippen op een klein oppervlakte. De consumenten 

zullen zodra zij denken over veeteelt waarschijnlijk meer redeneren vanuit een laag niveau 

van construal. Bij een mentale representatie over dieren past een boodschap over veeteelt op 

een laag niveau van construal beter, dan een boodschap beschreven op een hoog niveau van 

construal. De verwachting is dat er dan sprake is van een hoger verwerkingsgemak. Deze 

overeenstemming zou kunnen leiden tot een positievere attitude over de agrarische sector. 

 

Hypothese 2a: Wanneer berichtgeving over dieren in de agrarische sector is 

weergegeven op een laag niveau van construal, dan leidt dit tot een meer positieve 

attitude ten opzichte van dit onderdeel van de agrarische sector, dan wanneer deze 

berichtgeving is weergegeven op een hoog niveau van construal. 

  

Hypothese 2b: Het proces beschreven in Hypothese 2a wordt gemedieerd door de mate 

van vloeiendheid/gemakkelijkheid waarmee de boodschap wordt verwerkt.  
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Onder gewassen die niet worden geproduceerd als voedsel ten behoeve van de mens 

valt de bloembollenteelt, boomteelt, en dergelijke. Bij deze gewassen zijn consumenten 

wellicht minder bezig met hoe deze planten op dit moment groeien en letten zij meer op de 

lange termijn effecten van het houden van deze producten. Bij langere termijn effecten kan 

worden gedacht aan of er een effect is van gewasbeschermingsmiddelen op de kwaliteit van 

de grond en het grondwater op de lange duur. Voor consumenten is het waarschijnlijk van 

belang dat de grond van Nederland over vijftig jaar nog steeds gezond is. Consumenten zullen 

zodra zij denken over bloemen, planten en bomen waarschijnlijk meer redeneren vanuit een 

hoog niveau van construal. Een boodschap over gewassen die niet worden geproduceerd als 

voedsel ten behoeve van de mens kan beter worden beschreven op een hoog niveau van 

construal, dan op een laag niveau van construal. Als het niveau van construal waarop de 

informatie wordt weergegeven overeenkomt met het niveau van construal waarop de 

consument redeneert, dan is de verwachting dat er sprake is van meer verwerkingsgemak. 

Deze overeenstemming kan leiden tot een positievere attitude over de sector.  

 

Hypothese 3a: Wanneer berichtgeving over de bloemen, planten en bomen is 

weergegeven op een hoog niveau van construal, dan leidt dit tot een meer positieve 

attitude ten opzichte van dit onderdeel van de agrarische sector, dan wanneer deze 

berichtgeving is weergegeven op een laag niveau van construal. 

  

Hypothese 3b: Het proces beschreven in Hypothese 3a wordt gemedieerd door de mate 

van vloeiendheid/gemakkelijkheid waarmee de boodschap wordt verwerkt. 
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Methode  

Materiaal 

Er is een experiment uitgevoerd om te achterhalen of er een causaal verband is tussen het 

niveau van construal waarop berichten over de verschillende onderdelen van de agrarische 

sector zijn weergegeven en de attitude van de consument ten opzichte van de agrarische 

sector. ‘Voedsel’, ‘veeteelt’ en ‘bloemen, planten en bomen’ zijn de drie onderdelen van de 

agrarische sector die zijn onderzocht. Voor drie onderdelen van de agrarische sector is een 

bericht ontworpen welke geschreven is op een laag niveau van construal en een bericht welke 

geschreven is op een hoog niveau van construal. De berichten zijn zoveel mogelijk 

vergelijkbaar gecreëerd qua lengte, moeilijkheid en onderwerp en verschillen alleen op het 

niveau van construal en deelsector, zodat verschillen tussen de groepen terug te leiden zijn 

naar de manipulatie en niet naar andere verschillen tussen de teksten. In de berichten is de 

ruimtelijke afstand, de temporele afstand en de sociale afstand gemanipuleerd. De ruimtelijke 

afstand is gemanipuleerd door in de versie weergegeven op een laag niveau van construal te 

spreken in termen van ‘bij u in de buurt’, in de versie geschreven op een hoog niveau van 

construal is dit vervangen door ‘ergens in Nederland’. Manipulaties die betrekking hebben op 

de temporele afstand gingen bij de versie weergegeven op een laag niveau van construal over 

termen als ‘op korte termijn’, bij de versie op een hoog niveau van construal gaat het over 

termen als ‘op lange termijn’. De sociale afstand is gemanipuleerd door op een laag niveau 

van construal de sociale afstand weer te geven als ‘uw familie en vrienden’, in de versie 

weergegeven op een hoog niveau van construal is dit vervangen door ‘de Nederlandse 

samenleving’. De verschillen tussen een laag niveau van construal en een hoog niveau van 

construal zijn terug te vinden in Figuur 1, de verschillen zijn aangegeven door ze te 

onderstrepen. In het gebruikte materiaal was niets onderstreept.  
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Laag niveau van construal: voedsel Hoog niveau van construal: voedsel 

Het meest van belang bij groenten, fruit en graan 

is dat het huidige voedsel gezond is. Telers 

gebruiken hiervoor gewasbeschermingsmiddelen 

die geen restanten achterlaten en die geen effect 

hebben op de gezondheid van de mensen die nu 

leven.  

Het meest van belang bij groenten, fruit en graan 

is dat het telen van het voedsel geen negatieve 

lange termijn effecten heeft. Telers gebruiken 

hiervoor gewasbeschermingsmiddelen die zelfs 

na tientallen jaren gebruik geen gevolgen voor de 

grond en geen effecten hebben op de gezondheid 

van de Nederlandse bevolking op lange termijn. 

Laag niveau van construal: veeteelt Hoog niveau van construal: veeteelt 

Deze koeien lopen bij u in de buurt. Zoals elke 

dag, lopen ze vandaag binnen en buiten en 

vanochtend om 8.00 uur en ’vanavond worden ze 

gemolken. De melk wordt dan zo snel mogelijk 

vers in uw supermarkt verkocht. De Nederlandse 

veeteelt biedt veel zorg aan onze dieren, helpt u 

mee samen met uw vrienden en familie deze 

branche mee in stand te houden? 

Deze koeien lopen ergens in Nederland. Hun hele 

leven lopen ze binnen en buiten en ’s ochtends en 

’s avonds worden ze gemolken. De melk wordt 

dan binnen een bepaalde tijd vers in een 

supermarkt verkocht. De veeteeltbranche biedt 

veel zorg aan hun dieren, helpt u samen met de 

Nederlandse samenleving mee deze branche in 

stand te houden? 

Laag niveau van construal: bloemen, planten 

en bomen 

Hoog niveau van construal: bloemen, planten 

en bomen 

Wij houden van bomen, planten en bloemen. Ze 

staan prachtig in uw omgeving. De telers van 

planten en bloemen beschermen deze tegen 

ziektes en plagen met verantwoorde en toegelaten 

bestrijdingsmiddelen. Deze middelen zijn niet 

schadelijk voor de gewassen van dit moment. 

Daarnaast zijn ze niet gevaarlijk voor de grond 

waar de planten en bomen in staan en de 

kwaliteit van ons huidige grondwater. 

Nederland houdt van bomen, planten en bloemen. 

Ze staan prachtig in het Nederlandse landschap. 

De telers van planten en bloemen beschermen 

deze tegen ziektes en plagen met verantwoorde 

en toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Deze 

middelen zijn niet schadelijk voor het milieu, ook 

niet op de lange termijn. Daarnaast zijn ze niet 

gevaarlijk voor de grond en het grondwater van 

Nederland. 

Figuur 1: Materiaal dat is gebruikt in het experiment 

Participanten 

In totaal hebben aan het onderzoek 243 participanten deelgenomen. Hiervan waren 127 man 

en 114 vrouw, twee participanten hadden hun geslacht niet ingevuld. Uit de χ²-toets tussen 

geslacht en conditie bleek geen verband te bestaan (χ² (5) = 6.17, p =.290). De leeftijd 

varieerde van 17 tot 74 jaar en de gemiddelde leeftijd van de participanten was 39 jaar (SD = 

13.94). Uit de χ²-toets tussen leeftijd en conditie bleek geen verband te bestaan (χ² (240) = 

271.55, p =.079). Van de participanten hadden 13 een VMBO-diploma, 14 participanten 
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hadden een HAVO-diploma, 9 participanten hadden een VWO-diploma, 71 participanten 

hadden een MBO-diploma, 88 participanten hadden een HBO-diploma en 46 participanten 

hadden een WO-diploma. Uit de χ²-toets tussen opleiding en conditie bleek geen verband te 

bestaan (χ² (25) = 23.34, p =.558). In iedere conditie hebben tenminste 36 participanten 

deelgenomen. Alle participanten waren woonachtig in Nederland.  

Onderzoeksontwerp 

Er was sprake van een 3 (onderdelen van de agrarische sector: voedsel vs. veeteelt vs. 

bloemen, planten en bomen) x 2 (niveaus van de Construal Level Theory: laag niveau van 

construal vs. hoog niveau van construal) tussenproefpersoon ontwerp. Elke participant werd 

aan één beschrijving van één deelsector blootgesteld.  

Instrumentatie 

Voorafgaand aan het experiment was een pretest uitgevoerd. In de pretest is onderzocht welk 

niveau van construal de onderdelen van de agrarische sector (voedsel vs. veeteelt vs. bloemen, 

planten en bomen) opriepen bij consumenten. De pretest bestond uit 17 items geïnspireerd 

door de Behavioral Identification Form van Vallacher en Wegner (1987). Het Behavioral 

Identification Form (BIF) is een vragenlijst die toetst op welke manier een activiteit 

geïdentificeerd wordt. Hierbij kan de manier waarop (‘hoe’) een activiteit wordt uitgevoerd 

worden benadrukt of de reden waarom een activiteit wordt ondernomen (‘waarom’). De 

manier waarop een activiteit wordt ondernomen komt overeen met een laag niveau van 

construal en de reden waarom iets wordt ondernomen komt overeen met een hoog niveau van 

construal (Vallacher & Wegner, 1987). Zoals de BIF beschreven de items van de pretest het 

‘hoe’ en ‘waarom’ van activiteiten. Deze pretest beperkte zich echter tot het beschrijven van 

activiteiten die betrekking hebben op de agrarische sector, terwijl de BIF activiteiten heeft 

opgenomen als tandenpoetsen, een kamer verven en autorijden. De items van deze pretest zijn 

ontworpen, omdat er geen eerder onderzoek gedaan is naar het redenatieniveau van 

consumenten over de verschillende onderdelen van de agrarische sector. Daarnaast is het 

opvallend dat in eerder onderzoek niet is onderzocht of constructen zich over het algemeen 

meer op een laag niveau of op een hoog niveau bevinden. Door de pretest kon worden 

achterhaald op welk niveau van construal de onderdelen van de agrarische sector (voedsel vs. 

veeteelt vs. bloemen, planten en bomen) zich bij de consument bevinden.  

 Aan de pretest hebben 20 participanten deelgenomen. De participanten die hebben 

deelgenomen aan de pretest voldoen aan dezelfde kenmerken als de participanten die hebben 

deelgenomen aan het daadwerkelijke experiment. De pretest bestond uit 17 items. Er zijn voor 
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het onderdeel van de agrarische sector dat over voedsel gaat 6 items gecreëerd, voor het 

onderdeel van de agrarische sector dat over veeteelt gaat zijn 6 items gecreëerd en voor het 

onderdeel dat over bloemen, planten en bomen gaat zijn 5 items gecreëerd. De participanten 

hebben de items beoordeeld op semantische differentialen op een zevenpuntsschaal, waarbij 

‘1’ het ‘hoe’ van een activiteit benadrukt en een laag niveau van construal, en ‘7’ benadrukt 

het ‘waarom’ van een activiteit en een hoog niveau van construal. Voorbeelden van deze 

items zijn: (1) ‘Hoe deze aardappel van het veld naar mijn bord komt’ vs. (7) ‘Waarom deze 

aardappel van het veld naar mijn bord komt’ en (1) ‘Hoe de boer de bloemen en planten 

bespuit met bestrijdingsmiddelen’ vs. (7) ‘Waarom de boer de bloemen en planten bespuit 

met bestrijdingsmiddelen’ (zie Bijlage A). Van deze 17 items hebben 5 items zich op het 

‘hoe’ en ‘waarom’ van de stellingen gericht. Daarnaast zijn 12 items ingegaan op de 

verschillende dimensies van de Construal Level Theory: de temporele dimensie, de sociale 

dimensie en de ruimtelijke dimensie. Voorbeelden van deze items zijn: (1) ‘Aan de koeien die 

ik onderweg wel eens zie’ vs. (7) ‘Aan de koeien die elders in Nederland lopen’ en (1) ‘Of er 

effecten van deze bestrijdingsmiddelen zijn op de huidige grondkwaliteit’ vs. (7) ‘Of er 

effecten van deze bestrijdingsmiddelen zijn op de kwaliteit van grond nu en later’. 

 Uit de betrouwbaarheidsanalyses bleek de betrouwbaarheid van het construct voedsel: 

α = .50, het construct veeteelt: α = .32 en het construct bloemen, planten en bomen: α = .19 

niet adequaat te zijn. Het verwijderen van items leidde niet tot een adequaat niveau van 

betrouwbaarheid. In Bijlage B zijn de gemiddelden en standaarddeviaties van het 

redenatieniveau per stelling weergegeven. De vragen die zijn gebruikt voor het meten van het 

redenatieniveau van de consument bleken geen samenhangende constructen te zijn. Wellicht 

komt dit doordat de items zelf gecreëerd zijn. Het zelf creëren van de items was noodzakelijk 

omdat er geen eerder onderzoek is gedaan naar het niveau van construal van een construct. De 

verwachte trend bleek echter wel aanwezig te zijn. De consumenten redeneren over voedsel 

en veeteelt waarschijnlijk op een hoog niveau van construal en over bloemen, planten en 

bomen op een laag niveau van construal. In Bijlage B wordt deze aanname uitgelegd.  

De belangrijkste afhankelijke variabelen van het experiment waren de attitudes over de 

agrarische sector. Attitudes worden vaak gemeten aan de hand van beoordelingsschalen 

(Hoeken, Hornikx & Hustinx, 2009). De attitudes ten opzichte van de agrarische sector 

werden gemeten aan de hand van zes items op een zevenpuntsschaal (slecht-goed, negatief-

positief, onbelangrijk-belangrijk, oninteressant-interessant, onprettig-prettig, onverstandig-

verstandig) afkomstig van Madden, Allen en Twible (1988). Een hoge score stond dus voor 

een meer positieve score ten opzichte van de agrarische sector en een lagere score betekende 
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een meer negatieve attitude ten opzichte deze sector. Uit de betrouwbaarheidsanalyses bleek 

de betrouwbaarheid bestaande uit zes items van het construct attitude ten opzicht van voedsel 

als onderdeel van de agrarische sector: α = .84, het construct attitude ten opzichte van veeteelt 

als onderdeel van de agrarische sector: α = .91 en het construct attitude ten opzichte van 

bloemen, planten en bomen als onderdeel van de agrarische sector: α = .91 goed te zijn. De 

betrouwbaarheid kon worden verhoogd door het item ‘oninteressant/interessant’ te 

verwijderen. De betrouwbaarheid van de attitude ten opzicht van voedsel als onderdeel van de 

agrarische sector werd α = .90, de attitude ten opzichte van veeteelt als onderdeel van de 

agrarische sector werd α = .93 en de attitude ten opzichte van bloemen, planten en bomen als 

onderdeel van de agrarische sector werd α = .93. De vijf items die attitude ten opzichte van de 

agrarische sector hebben gemeten zijn daarom samengenomen tot één construct: attitude ten 

opzichte van de agrarische sector.  

Op basis van metingen in eerder onderzoek (Labroo & Lee, 2006; Kim et. al., 2009) 

werd het verwerkingsgemak van de boodschap gemeten door de participanten te vragen hoe 

zij de boodschap vanuit de sector verwerkt hadden met drie items op een zevenpuntsschaal 

(voelt goed-voelt niet goed, trok veel aandacht-trok weinig aandacht, zeer overtuigend-weinig 

overtuigend). Uit de betrouwbaarheidsanalyses bleek de betrouwbaarheid bestaande uit drie 

items van het construct verwerkingsgemak van de boodschap over voedsel als onderdeel van 

de agrarische sector: α = .71, het construct verwerkingsgemak van de boodschap over veeteelt 

als onderdeel van de agrarische sector: α = .80 en het construct verwerkingsgemak van de 

boodschap over bloemen, planten en bomen als onderdeel van de agrarische sector: α = .73 

adequaat te zijn. Door items te verwijderen werd de betrouwbaarheid niet voor alle drie de 

onderdelen van de agrarische sector verhoogd. De drie items zijn daarom samengenomen tot 

één construct: verwerkingsgemak.  

Tekstwaardering werd gemeten aan de hand van de constructen aantrekkelijkheid en 

begrijpelijkheid (Maes, Ummelen & Hoeken, 1996). De constructen werden gemeten aan de 

hand van 12 semantische differentialen op een zevenpuntsschaal. Het construct 

begrijpelijkheid bestond uit zes items (‘ik vind de tekst’: makkelijk-moeilijk, eenvoudig-

ingewikkeld, duidelijk-onduidelijk, overzichtelijk-onoverzichtelijk, logisch opgebouwd-

onlogisch opgebouwd, bondig-omslachtig). Het construct aantrekkelijkheid bestond ook uit 

zes items (‘ik vind de tekst’: interessant-oninteressant, aansprekend-afstandelijk, uitnodigend-

afhoudend, boeiend-saai, persoonlijk-onpersoonlijk, afwisselend-eentonig). De verwachting 

hierbij was dat de berichten op een hoog niveau van construal en berichten op een laag niveau 

van construal niet verschillend scoren. Uit de betrouwbaarheidsanalyses bleek de 
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betrouwbaarheid bestaande uit 12 items van het construct tekstwaardering van de boodschap 

over voedsel als onderdeel van de agrarische sector: α = .93, het construct tekstwaardering 

van de boodschap over veeteelt als onderdeel van de agrarische sector: α = .93 en het 

construct tekstwaardering van de boodschap over bloemen, planten en bomen als onderdeel 

van de agrarische sector: α = .89 goed te zijn. De betrouwbaarheid kan niet worden verhoogd 

door items te verwijderen. De 12 items zijn daarom samengenomen tot één construct: 

tekstwaardering. 

Vervolgens werd in het experiment tevens de variant van het BIF afgenomen zoals 

deze ook in de pretest is afgenomen. De betrouwbaarheid van het niveau van construal van 

voedsel bestaande uit zes items was niet adequaat: α = .68. Door het item ‘Aan het fruit dat 

hier in de buurt vs. elders in de wereld wordt geproduceerd’ te verwijderen werd de 

betrouwbaarheid verhoogd naar α = .72 en hiermee was de betrouwbaarheid adequaat. De vijf 

items over het niveau van construal van voedsel zijn samengenomen tot één construct: 

voedsel. De betrouwbaarheid van het niveau van construal van veeteelt bestaande uit zes 

items was α = .69. Door het item ‘Aan de voordelen van onze veeteeltbranche voor mij vs. 

anderen’ te verwijderen werd de betrouwbaarheid verhoogd naar α = .71 en hiermee was de 

betrouwbaarheid adequaat. De vijf items over het niveau van construal van veeteelt zijn 

samengenomen tot één construct: veeteelt. De betrouwbaarheid van het niveau van construal 

van bloemen, planten en bomen bestaande uit vijf items was α = .55. Het verwijderen van 

items leidde niet tot een adequaat niveau van betrouwbaarheid. De vijf items over het niveau 

van construal van bloemen, planten en bomen kunnen niet worden samengenomen tot één 

construct, en zullen alle items worden behandeld als losse stellingen. 

Persoonlijke betrokkenheid bij de sector werd gemeten door semantische differentialen 

op een zevenpuntsschaal (Zaichkowsky, 1985). De semantische differentialen bestonden uit 

adjectieven zoals ‘belangrijk-onbelangrijk’, ‘waardevol-niet waardevol’. Alle adjectieven die 

persoonlijke betrokkenheid meten zijn te vinden in Bijlage C. De betrouwbaarheid van de 

betrokkenheid bij de agrarische sector bestaande uit 14 items was goed α = .91. De 

betrouwbaarheid kon tevens niet worden verhoogd door items te verwijderen. De items die 

gaan over betrokkenheid bij de agrarische sector zijn daarom samengenomen tot één 

construct: betrokkenheid.  

Ten slotte werden de participanten gevraagd naar hun persoonlijke gegevens zoals 

leeftijd, hoogst genoten opleiding en geslacht. Deze vragen waren allemaal meerkeuzevragen.  
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Procedure 

Participanten hebben digitaal een link aangeboden gekregen. De link was verspreid via social 

media en via een e-mail om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. De participanten 

waren at random verdeeld over de condities en zijn terecht gekomen in één van de zes 

condities. Allereerst kregen de participanten een beschrijving te lezen van een deelsector (naar 

gelang conditie). Vervolgens beantwoordden zij vragen over hun attitude ten opzichte van het 

onderdeel van de agrarische sector waarover het bericht dat men gelezen had ging, het gemak 

waarmee de informatie wordt verwerkt, de waardering van de beschrijving van de sector, hun 

redenatieniveau, en hun betrokkenheid bij de agrarische sector. Daarna werden de 

participanten gevraagd naar hun persoonlijke gegevens. In de debriefing werden de 

participanten bedankt voor hun medewerking aan het onderzoek en hebben zij een e-

mailadres gekregen waar zij naar toe kunnen mailen voor meer informatie over de resultaten 

van het onderzoek.  

Statistische toetsing 

De overkoepelende analyse voor alle hypotheses was een tweeweg variantie-analyse gedraaid 

op attitude ten opzichte van de agrarische sector met als factoren niveau van construal (laag 

vs. hoog) en onderdeel van de agrarische sector (voedsel vs. veeteelt vs. bloemen, planten en 

bomen) en betrokkenheid bij de agrarische sector als covariaat. Bij deze analyse werd een 

significant interactie effect tussen niveau van construal en onderdeel van de agrarische sector 

verwacht. Daarna werden de hypotheses 1a, 2a en 3a getoetst door t-toetsen per onderdeel van 

agrarische sector met als factor niveau van construal (laag vs. hoog) op de attitude van de 

agrarische sector. Indien deze analyses de gestelde hypotheses ondersteunden, zou met een 

mediatiemodel worden bekeken of het effect van niveau van construal en agrarische sector op 

attitude ten opzichte van de agrarische sector werd gemedieerd door het verwerkingsgemak 

van de tekst.  

Indien de analyses niet de gestelde hypotheses ondersteunen, dan werd er gekeken 

naar de invloed van het niveau van construal en het onderdeel van de agrarische sector op 

tekstwaardering en het verwerkingsgemak van de tekst en het redenatieniveau. Hiervoor 

werden twee losse tweeweg variantie-analyses met als factoren niveau van construal (laag vs. 

hoog) en onderdeel van de agrarische sector (voedsel vs. veeteelt vs. bloemen, planten en 

bomen) op de tekstwaardering en het verwerkingsgemak van de tekst gedaan. Daarna werden 

er drie t-toetsen per onderdeel van agrarische sector met als factor niveau van construal (laag 

vs. hoog) op de tekstwaardering en het verwerkingsgemak van de tekst uitgevoerd. Voor het 
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redenatieniveau van de consument werden drie t-toetsen uitgevoerd met als factor het niveau 

van construal. Voor deze drie t-toetsen waren de data gesplit op onderdeel van de agrarische 

sector, zodat er per redenatieniveau (voedsel vs. veeteelt vs. bloemen, planten en bomen) 

specifiek werd gekeken naar de participanten die een tekst had gelezen over dat onderdeel van 

de agrarische sector (voedsel vs. veeteelt vs. bloemen, planten en bomen).  
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Resultaten 

Attitude 

Er is een tweeweg variantie-analyse uitgevoerd voor attitude ten opzichte van de agrarische 

sector met als factoren niveau van construal (laag vs. hoog) en onderdeel van de agrarische 

sector (voedsel vs. veeteelt vs. bloemen, planten en bomen). Hieruit bleek geen significant 

hoofdeffect van niveau van construal (F (1, 237) < 1). Het maakt voor de attitude over de 

agrarische sector niet uit of de tekst is geschreven op een laag niveau van construal of een 

hoog niveau van construal. Er bleek wel een significant hoofdeffect van onderdeel van de 

agrarische sector (F (2, 237) = 5.62, p = .004, η² = .05). Uit de Bonferroni post hoc bleek dat 

de attitude die men heeft over veeteelt als onderdeel van de agrarische sector (M = 5.97, SD = 

.95) positiever is dan de attitude die men heeft over bloemen, planten en bomen als onderdeel 

van de agrarische sector (M = 5.36, SD = 1.28). Tussen de onderdelen van de agrarische 

sector veeteelt en voedsel en de onderdelen van de agrarische sector voedsel en bloemen, 

planten en bomen was geen verschil in attitude ten opzichte van de agrarische sector. Er trad 

geen interactie op tussen niveau van construal en onderdeel van de agrarische sector (F (2, 

237) < 1). Wanneer de covariaat betrokkenheid bij de agrarische sector werd opgenomen in 

bovenstaande analyse, bleek wederom geen significant hoofdeffect van niveau van construal 

(F (1, 235) = 1.01, p = .315) en geen interactie tussen niveau van construal en onderdeel van 

de agrarische sector (F (2, 235) < 1). Het eerder gevonden hoofdeffect van onderdeel van de 

agrarische sector was wederom significant (F (2, 235) = 5.37, p = .005, η² = .08). De covariaat 

betrokkenheid was significant gerelateerd aan attitude van de agrarische sector (F (1, 235) = 

21.57, p < .001, η² = .08). Betrokkenheid is van invloed op de attitude ten opzichte van de 

agrarische sector, maar door uit te zuiveren voor het effect van betrokkenheid verschenen 

geen significante effecten van het niveau van construal op attitude ten opzichte van de 

agrarische sector. Hiermee kan geconcludeerd worden dat de hypotheses H1a, H2a, H3a niet 

worden ondersteund. In Tabel 1 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties te vinden.  

Wanneer drie t-toetsen per onderdeel van de agrarische sector op attitude ten opzichte 

van de agrarische sector met als factor niveau van construal (laag vs. hoog) werden 

uitgevoerd, dan bleek dat er in het onderdeel van de agrarische sector ‘voedsel’ geen 

significant verschil tussen een laag niveau van construal en een hoog niveau van construal op 

attitude ten opzichte van de agrarische sector (t (83) = .50, p = .617). Dit gold eveneens voor 

het onderdeel van de agrarische sector ‘veeteelt’ (t (75) = 1.53, p = .130) en het onderdeel van 

de agrarische sector ‘bloemen, planten en bomen’ (t (75.37) = .83, p = .407). 
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Tabel 1.  Attitude ten opzichte van de agrarische sector waarbij 1 een negatieve attitude  

betekent en 7 een positieve attitude betekent 

 Gemiddelde (SD) N 

Voedsel   

     Laag 5.71 (1.17) 42 

     Hoog 5.59 (1.18) 43 

     Totaal 5.65 (1.17) 85 

Veeteelt   

     Laag 5.81 (0.98) 41 

     Hoog 6.14 (0.91) 36 

     Totaal 5.97 (0.95) 77 

Bloemen, planten en bomen   

     Laag 5.25 (1.49) 44 

     Hoog 5.48 (0.99) 37 

     Totaal 5.36 (1.28) 81 

 

De analyses ondersteunen de gestelde hypotheses niet, dus kon niet met een 

mediatiemodel bekeken worden of het effect van niveau van construal en agrarische sector 

gemedieerd wordt door het verwerkingsgemak van de boodschap. In plaats daarvan is er 

gekeken naar de invloed van tekstwaardering en het verwerkingsgemak van de boodschap op 

het niveau van construal en het onderdeel van de agrarische sector en de invloed van het 

redenatieniveau op het niveau van construal. 

Tekstwaardering en het verwerkingsgemak van de boodschap 

Uit een tweeweg variantie-analyse voor de waardering van de tekst met als factoren niveau 

van construal (laag vs. hoog) en onderdeel van de agrarische sector (voedsel vs. veeteelt vs. 

bloemen, planten en bomen) bleek geen significant hoofdeffect van niveau van construal (F 

(1, 237) < 1), geen significant hoofdeffect van onderdeel van de agrarische sector (F (2, 237) 

= 1.41, p = .245) maar er trad wel een interactie op tussen niveau van construal en onderdeel 

van de agrarische sector (F (2, 237) = 4.89, p = .008). Wanneer over de onderdelen voedsel en 

bloemen, planten en bomen een het bericht beschreven werd op een laag niveau van 

construal, dan werd dit meer gewaardeerd dan een bericht beschreven op een hoog niveau van 
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construal. Terwijl een bericht over veeteelt beschreven op een hoog niveau van construal 

meer werd gewaardeerd dan een bericht beschreven op een laag niveau van construal. 

Wanneer drie t-toetsen per onderdeel van de agrarische sector op tekstwaardering met als 

factor niveau van construal (laag vs. hoog) werden uitgevoerd, dan bleek er in het onderdeel 

van de agrarische sector ‘voedsel’ een significant verschil tussen een laag niveau van 

construal en een hoog niveau van construal (t (83) = 2.36, p = .020). Degenen die een tekst 

over voedsel hadden gelezen op een laag niveau van construal waarderen deze tekst meer (M 

= 4.86, SD = 1.00), dan degenen die een tekst over voedsel hadden gelezen op een hoog 

niveau van construal (M = 4.30, SD = 1.17). In het onderdeel van de agrarische sector 

‘veeteelt’ was een marginaal significant tussen een laag niveau van construal en een hoog 

niveau van construal op tekstwaardering (t (75) = 1.94, p = .056) aanwezig. De trend hier leek 

te zijn dat de participanten die een tekst over veeteelt hadden gelezen op een hoog niveau van 

construal de tekst meer waarderen (M = 4.68, SD = 1.09) dan participanten die een tekst over 

veeteelt hadden gelezen geschreven op een laag niveau van construal (M = 4.42, SD = 1.11). 

Dit gold niet bij het onderdeel van de agrarische sector ‘bloemen, planten en bomen’ (t (79) = 

1.04, p = .301). 

 Uit de tweeweg variantie-analyse voor het verwerkingsgemak van de boodschap met 

als factoren niveau van construal en onderdeel van de agrarische sector bleek geen significant 

hoofdeffect van niveau van construal (F (1, 237) < 1), geen significant effect van onderdeel 

van de agrarische sector (F (2, 237) = 1.21, p = .301) en er trad geen interactie op tussen 

niveau van construal en onderdeel van de agrarische sector (F (2, 237) = 1.29, p = .278)(zie 

Tabel 2). Wanneer drie t-toetsen per onderdeel van de agrarische sector op het 

verwerkingsgemak van de boodschap met als factor niveau van construal (laag vs. hoog) 

werden uitgevoerd, dan bleek er in het onderdeel van de agrarische sector ‘voedsel’ geen 

significant verschil tussen een laag niveau van construal en een hoog niveau van construal op 

attitude ten opzichte van de agrarische sector (t (83) = .88, p = .379). Hetzelfde gold bij het 

onderdeel van de agrarische sector ‘veeteelt’ (t (75) = 1.10, p = .274) en bij ‘bloemen, planten 

en bomen’ (t (79) = 1.04, p = .301). Dit betekent dat het materiaal dat was geconstrueerd voor 

de verschillende condities niet leidde tot een verschil in verwerkingsgemak.  
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Tabel 2.  Gemiddelden en standaarddeviaties voor tekstwaardering en het  

verwerkingsgemak van de boodschap waarbij 1 een lage waardering van de  

tekst/moeilijke verwerking van de tekst betekent en 7 een hoge waardering van 

de tekst/gemakkelijke verwerking van de tekst betekent 

 Tekstwaardering Verwerkingsgemak N  

 Gemiddelde (SD) Gemiddelde (SD)  

Voedsel    

     Laag 4.86 (1.00) 4.90 (1.30) 42 

     Hoog 4.30 (1.17) 4.67 (1.18) 43 

     Totaal 4.58 (1.12) 4.78 (1.24) 85 

Veeteelt    

     Laag 4.20 (1.09) 4.43 (1.10) 41 

     Hoog 4.68 (1.09) 4.72 (1.23) 36 

     Totaal 4.42 (1.11) 4.57 (1.16) 77 

Bloemen, planten en bomen    

     Laag 4.82 (1.12) 4.34 (1.46) 43 

     Hoog 4.63 (0.86) 4.65 (1.14) 37 

     Totaal 4.73 (1.01) 4.48 (1.32) 80 

 

Redenatieniveau van de consument 

Door drie t-toetsen uit te voeren per onderdeel van agrarische sector (voedsel vs. veeteelt vs. 

bloemen, planten en bomen) met als factor niveau van construal (laag vs. hoog) is nagegaan 

of participanten die een bericht beschreven op een laag (hoog) niveau van construal ook 

redeneren over dat onderdeel van de agrarische sector op een laag (hoog) niveau van 

construal. Indien deze effecten significant zouden zijn, dan zorgt het niveau van construal 

waarop een bericht weergegeven is voor het redenatieniveau van de consument. Uit de t-toets 

die is uitgevoerd voor de participanten die een tekst over voedsel hadden gelezen voor 

redenatieniveau van het onderdeel voedsel van de agrarische sector met als factor niveau van 

construal bleek geen significant hoofdeffect van niveau van construal (t (72.09) = 1.06, p = 

.293).Het maakt voor het redenatieniveau over voedsel niet uit of de tekst geschreven is op 

een laag niveau van construal of een hoog niveau van construal. De gemiddelden en 

standaarddeviaties zijn te vinden in tabel 3. 
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Uit de t-toets die is uitgevoerd voor de participanten die een tekst over veeteelt hadden 

gelezen voor redenatieniveau van het onderdeel veeteelt van de agrarische sector met als 

factor niveau van construal bleek geen significant hoofdeffect van niveau van construal (t (75) 

= .15, p = .878). Het maakt voor het redenatieniveau over veeteelt niet uit of de tekst 

geschreven is op een laag niveau van construal of een hoog niveau van construal. De 

gemiddelden en standaarddeviaties zijn eveneens te vinden in Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Redenatieniveau per onderdeel van de agrarische sector waarbij 1 een redenatie 

op een laag niveau van construal betekent en 7 een redenatie op een hoog 

niveau van construal betekent 

 Gemiddelde (SD) N 

Voedsel   

     Laag 3.08 (0.95) 42 

     Hoog 2.89 (0.65) 43 

     Totaal 2.99 (0.82) 85 

Veeteelt   

     Laag 2.94 (0.99) 41 

     Hoog 2.90 (0.82) 36 

     Totaal 2.92 (0.91) 77 

 

Het construct voor het redenatieniveau van bloemen, planten en bomen heeft een lage 

samenhang. Voor alle losse stellingen is daarom een t-toets voor de participanten die een tekst 

over bloemen, planten en bomen hadden gelezen voor redenatieniveau van het onderdeel 

bloemen, planten en bomen van de agrarische sector met als factor niveau van construal 

uitgevoerd. Uit deze analyses bleken geen significante verschillen tussen een laag niveau van 

construal en een hoog niveau van construal (t’s (79) < 1.57). De uitkomsten van deze toetsen 

zijn te vinden in bijlage D. Het maakt voor het redenatieniveau van de participant niet uit of 

het bericht is beschreven op een laag niveau van construal of op een hoog niveau van 

construal.  
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Conclusie en discussie 

In dit onderzoek is getracht een antwoord te geven op de onderzoeksvraag: ‘Heeft het niveau 

van construal waarop de consument redeneert over de agrarische sector en het niveau van 

construal waarop de informatie vanuit de agrarische sector is weergegeven invloed op de 

attitude van de consument over de agrarische sector?’. Hypothese 1a stelt dat wanneer 

berichtgeving over het voedsel dat de agrarische sector produceert voor mensen is 

weergegeven op een laag (vs. hoog) niveau van construal, dit zal leiden tot een meer positieve 

attitude ten opzichte van de agrarische sector. Deze hypothese wordt door de resultaten van 

het onderzoek niet bevestigd. Het onderzoek geeft ook geen bevestiging voor Hypothese 2a. 

Deze hypothese stelt dat wanneer berichtgeving over dieren in de agrarische sector was 

weergegeven op een laag (vs. hoog) niveau van construal, dit zal leiden tot een meer positieve 

attitude ten opzichte van de agrarische sector. Hypothese 3a wordt eveneens niet bevestigd: 

Wanneer berichtgeving over de bloemen, planten en bomen was weergegeven op een hoog 

(vs. laag) niveau van construal, dan leidde dit niet tot een meer positieve attitude ten opzichte 

van de agrarische sector. Doordat Hypothese 1a, Hypothese 2a en Hypothese 3a niet zijn 

bevestigd, was het overbodig om de Hypothese 1b, Hypothese 2b en Hypothese 3b te 

onderzoeken, omdat deze hypotheses stellen dat het proces beschreven in Hypothese 1a/2a/3a 

wordt gemedieerd door de mate van vloeiendheid/gemakkelijkheid waarmee de boodschap 

wordt verwerkt. 

Uit dit onderzoek is niet gebleken dat wanneer consumenten op een laag (hoog) niveau 

redeneren en een bericht over de agrarische sector (voedsel vs. veeteelt vs. bloemen, planten 

en bomen) beschreven op een laag (hoog) niveau van construal, dit leidde tot een betere 

attitude ten opzichte van de agrarische sector. Vergelijkbare resultaten werden wel gevonden 

in het onderzoek van Tangari en Smith (2012) en in het onderzoek van Kim en collega’s 

(2009). Het resultaat in het onderzoek van Tangari en Smith (2012) was dat een bericht dat 

geschreven is op een niveau van construal dat overeenkomt met het niveau van construal van 

de ontvanger leidt tot een positievere attitude ten opzichte van het onderwerp van dat bericht, 

dan een bericht dat niet is geschreven vanuit het construal dat overeenkomt met het niveau 

van construal van de ontvanger. Uit het onderzoek van Kim en collega’s (2009) over 

verkiezingen bleek dat wanneer een participant dacht dat de verkiezingen op korte (lange) 

termijn zouden zijn, was de informatie die werd beschreven op een laag (hoog) niveau van 

construal in overeenstemming met het niveau van construal van de participant en dit 

uiteindelijke leidde tot een meer positieve attitude ten opzichte van de presidentskandidaat.  
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Het onderwerp van het onderzoek maakt de studies van Tangari en Smith (2012) en 

het huidige onderzoek wellicht onvergelijkbaar. Belangrijk om op te merken is dat lampen, 

het onderwerp in de studie van Tangari & Smith (2012), producten zijn die in vrijwel ieder 

huishouden gebruikt worden. De agrarische sector is geen product, maar een sector waarin 

producten worden geproduceerd. Een lamp is een tastbaar object en een sector is daarentegen 

niet tastbaar. Producten en sectoren zijn wellicht begrippen die niet gemakkelijk met elkaar 

vergeleken kunnen worden. De toepassing van de Construal Level Theory kan verschillen per 

onderwerp, zoals bijvoorbeeld een product of een hele sector. De mogelijkheid is aanwezig 

dat consumenten verschillend redeneren over een product en een sector. In eerder onderzoek 

is niet onderzocht of constructen zich over het algemeen meer op een laag niveau of op een 

hoog niveau van construal bevinden. Door vervolgonderzoek te doen naar het redenatieniveau 

van constructen kan achterhaalt worden op welke wijze men redeneert en kan worden 

uitgewezen hoe de Construal Level Theory het beste kan worden toegepast bij verschillende 

onderwerpen 

De betrokkenheid bij de agrarische sector was vrij hoog, het gemiddelde was 5.33 op 

een zevenpuntsschaal. Hieruit blijkt dat de participanten hoog betrokken zijn met het 

onderwerp ‘de agrarische sector’. In het onderzoek is betrokkenheid meegenomen als 

covariaat. Uit de analyses bleek dat betrokkenheid van invloed is op de attitude ten opzichte 

van de agrarische sector, maar door het effect van betrokkenheid uit te zuiveren verschenen er 

geen significante effecten van het niveau van construal van de boodschap op de attitude ten 

opzichte van de agrarische sector. Ondanks dat er geen significante effecten zijn van het 

niveau van construal op attitude wanneer de data zijn gezuiverd voor het effect van 

betrokkenheid, is het wel van belang om te realiseren dat de hoge betrokkenheid een storende 

factor kan zijn in het onderzoek. De groep met participanten kan wellicht te betrokken bij de 

agrarische sector zijn en daarom mogelijk niet worden vergeleken met de rest van de 

Nederlandse bevolking. Doordat het experiment online was verspreid via het netwerk van de 

onderzoekster zouden er relatief meer participanten met affiniteit en met kennis over de 

agrarische sector kunnen hebben meegewerkt, dan representatief is voor de Nederlandse 

bevolking. Het onderzoek van Kim en collega’s (2009) over verkiezingen heeft laten zien dat 

het effect van niveau van construal op attitude ten opzichte van de presidentskandidaat alleen 

voorkomt bij participanten die weinig kennis hebben op het gebied van verkiezingen. 

Participanten die veel kennis hadden op het gebied van verkiezingen waren niet beïnvloed 

door de manipulatie van het niveau van construal in de tekst (Kim et. al., 2009). Een variabele 

als kennis van de agrarische sector is van belang om mee te nemen in vervolgonderzoek, om 
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op deze wijze de deskundige participanten van de ondeskundige participanten te kunnen 

onderscheiden.  

Opvallend in het onderzoek is dat de attitude ten opzichte van de agrarische sector in 

alle condities hoog is en daarom zijn er geen significante verschillen gevonden tussen de 

condities. Wellicht hebben participanten door de hoge betrokkenheid een hogere attitude ten 

opzichte van de agrarische sector. Zoals hierboven al is gesteld bestaat er een mogelijkheid 

dat doordat het experiment online is verspreid via het netwerk van de onderzoekster er relatief 

meer participanten met affiniteit en met kennis over de agrarische sector meegewerkt kunnen 

hebben, dan representatief is voor de Nederlandse bevolking. Doordat er relatief meer 

participanten met affiniteit en kennis over de agrarische sector hebben meegewerkt aan het 

onderzoek, kan dit als gevolg hebben gehad dat de attitude ten opzichte van de agrarische 

sector in alle condities hoog is. Het negatieve imago dat in de inleiding is geschetst kan 

daarom alsnog van toepassing zijn op de agrarische sector, omdat de participanten wellicht 

niet representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. 

Een andere mogelijke verklaring dat de attitude ten opzichte van de agrarische sector 

in alle condities hoger is uitgevallen, is dat mensen wellicht niet in staat zijn om hun 

daadwerkelijke attitude adequaat te rapporteren (Nisbett & Wilson, 1977). Participanten 

kunnen sociaal wenselijk geantwoord hebben. Sociaal wenselijk antwoorden is de neiging van 

participanten om te antwoorden op een wijze die naar verwachting ‘goed’ of ‘ passend’ is. De 

participanten kunnen een neiging hebben gehad om de onderzoekster te ‘helpen’ met het 

onderzoek en antwoord hebben gegeven op een wijze die naar hun mening ‘goed’ of 

‘passend’ was bij het onderzoek. Deze ‘goede’ of ‘passende’ antwoorden in de ogen van de 

participanten kunnen er toe geleid hebben dat de attitude ten opzichte van de agrarische sector 

in alle condities hoog was.   

Belangrijk om op te merken is dat in de vragenlijst vanuit ethische oogpunt meerdere 

malen is aangegeven dat er geen goede en geen fouten antwoorden waren, maar dat er enkel 

werd gevraagd om de mening van de participant. De participanten zijn niet gestuurd om in 

een bepaalde richting te antwoorden. Tevens vanuit ethisch oogpunt is aangegeven dat 

deelname aan het onderzoek vrijwillig en volledig anoniem was. Indien de participant wenste 

kon hij/zij ieder moment stoppen met de deelname aan het onderzoek.  

De schaal die is gebruikt voor het redenatieniveau van de consument over de 

agrarische sector is voor dit onderzoek geconstrueerd. Er kon geen gebruik worden gemaakt 

van een bestaande schaal. Deze schaal is gebruikt in de pretest en in het daadwerkelijke 

experiment. De participanten in de pretest en de participanten in het experiment zouden 
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ongeveer dezelfde antwoorden moeten geven op de vragen over het redenatieniveau over de 

agrarische sector, omdat de participanten afkomstig waren uit dezelfde groep participanten. 

Opvallend is dat in het daadwerkelijke experiment deze vragen een grotere samenhang 

vertoonden dan in pretest. Duidelijk is dat deze schaal nog niet als betrouwbaar bestempeld 

kan worden. Wanneer er vervolgonderzoek wordt gedaan naar dit onderwerp is het van belang 

dat het redenatieniveau van de participanten op een correcte manier wordt gemeten. In dat 

geval zou er een replicatie kunnen worden uitgevoerd van het huidige onderzoek met een 

betrouwbare schaal voor het redenatieniveau van de consument.  

 Een ander discussiepunt is het materiaal dat gebruikt is in het experiment. Het 

gebruikte materiaal het onderzoek is tamelijk lang in vergelijking met eerder onderzoek, 

waarbij het ging om slechts één zin (Tangari & Smith, 2012; Vallacher & Wegner, 1989). In 

de studie van Tangari & Smith (2012) gebruikten ze bijvoorbeeld de zin: ‘On average this 

bulb will save you $6.40 in electricity costs in just one year ($ 45.00 over the lifetime of this 

bulb)’. De lengte van het materiaal kan er wellicht voor hebben gezorgd dat de manipulatie 

van het niveau van construal minder goed gelukt is, omdat bij een kortere lengte van een 

bericht de manipulatie sterker kan zijn. In vervolgonderzoek kan mogelijk worden aangetoond 

dat wanneer het materiaal qua lengte korter zou zijn geweest er een effect van het niveau van 

construal op de attitude ten opzichte van de agrarische sector aanwezig zou kunnen zijn, 

omdat door de korte lengte van de tekst de manipulatie sterker is.  

Recent onderzoek biedt ook een mogelijke verklaring waarom de hypotheses in het 

onderzoek niet worden ondersteund. Recent onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het 

gedrag van consumenten afhankelijk is van de beweging die wordt gemaakt met het hoofd of 

de ogen (Van Kerckhove, Geuens & Vermeir, 2015). Een opwaartse beweging met het hoofd 

of met de ogen brengt een meer abstracte manier van redeneren op gang, terwijl een 

neerwaartse beweging met het hoofd of met de ogen een meer concrete manier van redeneren 

op gang brengt (Van Kerckhove et. al., 2015). Volgens de theorie is berichtgeving op een laag 

niveau van construal een concrete omschrijving van een gebeurtenis of object en een 

berichten op een hoog niveau van construal zijn abstracte omschrijvingen van een gebeurtenis 

of een object (Trope et. al., 2007). De houding die de participanten hebben aangenomen 

tijdens hun deelname aan het huidige experiment zou dus van invloed kunnen zijn geweest op 

de resultaten van dit onderzoek. Het experiment was online verspreid en de enige 

mogelijkheid om deel te nemen aan het experiment was met behulp van een laptop of een 

computer. De participanten hebben hierdoor wellicht allemaal dezelfde houding aangenomen 

tijdens het beantwoorden van de vragen. De houding waarbij de participanten omlaag kijken 
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kan er voor gezorgd hebben dat bij alle participanten een redenatieniveau op een laag niveau 

van construal op gang is gebracht, ongeacht het level van construal waarop het bericht dat ze 

lazen geschreven was.  

Voor verder onderzoek is het interessant om de variabele houding die de participant 

aanneemt of de beweging die de participant maakt tijdens de deelname aan het onderzoek mee 

te nemen. In het vervolgonderzoek kan de manier waarop geredeneerd wordt dan niet alleen 

worden beïnvloedt door het niveau van construal in berichtgeving, maar ook door het maken 

van een opwaartse of neerwaartse bewegingen van het lichaam. Wellicht worden 

participanten daarmee aangezet tot een meer abstracte of meer concrete verwerkingsstijl. Dit 

zou kunnen leiden tot aanbeveling naar de praktijk toe, zoals sommige producten wel of niet 

op (hooggeplaatste) billboards afbeelden. Zodat de consument de gewenste beweging maakt. 

De gewenste hoofd- of oogbeweging leidt tot de manier van redeneren die past bij het niveau 

van construal waarop de consument al redeneert. Wellicht leidt dit uit eindelijk tot een 

positievere attitude over het onderwerp van de advertenties, omdat hier dan het 

verwerkingsgemak van de boodschap wordt gestimuleerd zoals beschreven door Kim en 

collega’s (2009).  

De Construal Level Theory is een zeer interessante theorie en door deze theorie meer 

uit te breiden zouden er vele goede aanbevelingen naar de praktijk gedaan kunnen worden. Bij 

deze aanbevelingen moet wel rekening worden gehouden met de ethische kant van 

persuasieve communicatie. Consumenten moeten niet worden gemanipuleerd door de 

berichtgeving, maar slechts in een bepaalde richting worden gewezen en daarbij wel hun 

eigen keuze kunnen maken.  
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Bijlage A: Stellingen uit de pretest 

 

Stellingen voor het redenatieniveau van voedsel 

‘Hoe deze aardappel van het veld naar mijn bord komt’ vs. ‘Waarom deze aardappel van het veld 

naar mijn bord komt’, 

‘Het voedsel dat ik vanavond eet’ vs. ‘Het voedsel dat anderen vanavond eten’ 

‘Hoe veilig het is dat ik dit fruit en deze groente eet’ vs. ‘Hoe veilig het is dat anderen dit fruit en 

deze groente eten’, 

‘Aan het fruit dat hier in de buurt wordt geproduceerd’ vs. ‘Aan het fruit dat elders in de wereld 

wordt geproduceerd’ 

 ‘Aan de verschillende groenten die nu geteeld wordt’ vs. ‘Aan de verschillende groenten die in de 

toekomst geteeld wordt’ 

‘Aan het voedsel dat voor mij geteeld wordt’ vs. ‘Aan het voedsel dat voor andere mensen geteeld 

wordt’ 

 

Stellingen voor het redenatieniveau van bloemen, planten en bomen 

‘Of de bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt bij deze bomen, bloemen en planten een effect 

kunnen hebben op de korte termijn’ vs. ‘Of de bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt bij deze 

bomen, bloemen en planten een effect kunnen hebben op de lange termijn’ 

‘Of er effecten van deze bestrijdingsmiddelen zijn op de huidige grondkwaliteit’ vs. ‘Of er effecten 

van deze bestrijdingsmiddelen zijn op de kwaliteit van grond nu en later’ 

‘Hoe de boer de bloemen en planten bespuit met bestrijdingsmiddelen’ vs. ‘Waarom de boer de 

bloemen en planten bespuit met bestrijdingsmiddelen’ 

‘Kwaliteit en veiligheid van planten en bomen in mijn omgeving’ vs. ‘Kwaliteit en veiligheid van 

planten en bomen overal in Nederland’  

‘Aan de effecten van bestrijdingsmiddelen op het grondwater bij mij in de buurt’ vs. ‘Aan de 

effecten van bestrijdingsmiddelen op het grondwater van heel Nederland’ 

 

Stellingen voor het redenatieniveau van veeteelt 

‘Hoe de koeien die in de weide lopen worden verzorgd’ vs. ‘Waarom de koeien die in de weide 

lopen worden verzorgd’ 

‘Hoe de varkens hebben geleefd’ vs. ‘Waarom de varkens hebben geleefd’ 

‘Hoe de boer met zijn kippen omgaat’ vs. ‘Waarom de boeren met zijn kippen omgaat’ 

‘Aan de koeien die ik onderweg wel eens zie’ vs. ‘Aan de koeien die elders in Nederland lopen’ 

‘Aan hoe de kippen die op dit moment leven worden verzorgd’ vs. ‘Aan de kippen die in de 

toekomst gaan leven gaan worden verzorgd’ 

‘Aan de voordelen van onze veeteeltbranche voor mij’ vs. ‘Aan de voordelen van onze 

veeteeltbranche voor anderen’. 
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Bijlage B: Uitleg verwachte trend bij pretest 

 

Omdat dat de items van de drie deelgebieden van agrarische sector niet samenhangen zouden 

er geen gemiddelden van de drie constructen mogen worden berekend. Wanneer er een 

variantie-analyse met herhaalde meting voor het redenatieniveau van de consument zou 

worden gedaan, dan zou daar echter wel het verwachte verschil tussen de deelgebieden van de 

agrarische sector zijn gevonden (F(2, 38) = 45,38, p < .001, η² = .71). Uit de pairwise 

comparisons bleek dat wanneer consumenten nadenken over ‘bloemen, planten en bomen’ (M 

= 4.77, SD = .84) dit wordt gedaan op een hoger niveau van construal, dan wanneer men 

redeneert over ‘voedsel’ (M = 2.84, SD = .74) (p < .001) of ‘veeteelt’ (M = 2.68, SD = .74) (p 

< .001). ‘Veeteelt’ en ‘voedsel’ verschillen niet significant van elkaar (p = .85). Nogmaals, 

omdat er sprake is van een lage betrouwbaarheid mag er alleen gekeken worden naar losse 

van beoordelingen van consumenten. De resultaten uit de variantie-analyse met herhaalde 

metingen laten slechts een trend zien. De gemiddelden voor alle items zijn de vinden in Tabel 

4, Tabel 5 en Tabel 6.  

 

Tabel 4.  Redenatieniveau over voedsel waarbij 1 een redenatie op een laag niveau van  

construal betekent en 7 een redenatie op een hoog niveau van construal 

betekent 

 Gemiddelde 

(n=20) 

‘Hoe deze aardappel van het veld naar mijn bord komt’ vs. ‘Waarom deze 

aardappel van het veld naar mijn bord komt’, 

2.25 (0.97) 

‘Het voedsel dat ik vanavond eet’ vs. ‘Het voedsel dat anderen vanavond eten’ 2.55 (1.64) 

‘Hoe veilig het is dat ik dit fruit en deze groente eet’ vs. ‘Hoe veilig het is dat 

anderen dit fruit en deze groente eten’, 

2.70 (1.13) 

‘Aan het fruit dat hier in de buurt wordt geproduceerd’ vs. ‘Aan het fruit dat 

elders in de wereld wordt geproduceerd’ 

4.05 (1.82) 

 ‘Aan de verschillende groenten die nu geteeld wordt’ vs. ‘Aan de verschillende 

groenten die in de toekomst geteeld wordt’ 

2.50 (1.47) 

‘Aan het voedsel dat voor mij geteeld wordt’ vs. ‘Aan het voedsel dat voor andere 

mensen geteeld wordt’ 

3.00 (1.12) 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Redenatieniveau over bloemen, planten en bomen waarbij 1 een redenatie op  



32 

 

een laag niveau van construal betekent en 7 een redenatie op een hoog niveau 

van construal betekent 

 Gemiddelde 

(n=20) 

‘Of de bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt bij deze bomen, bloemen en 

planten een effect kunnen hebben op de korte termijn’ vs. ‘Of de 

bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt bij deze bomen, bloemen en planten 

een effect kunnen hebben op de lange termijn’ 

4.45 (1.36) 

‘Of er effecten van deze bestrijdingsmiddelen zijn op de huidige grondkwaliteit’ 

vs. ‘Of er effecten van deze bestrijdingsmiddelen zijn op de kwaliteit van grond 

nu en later’ 

4.65 (1.81) 

‘Hoe de boer de bloemen en planten bespuit met bestrijdingsmiddelen’ vs. 

‘Waarom de boer de bloemen en planten bespuit met bestrijdingsmiddelen’ 

4.35 (1.93) 

‘Kwaliteit en veiligheid van planten en bomen in mijn omgeving’ vs. ‘Kwaliteit 

en veiligheid van planten en bomen overal in Nederland’  

4.85 (1.90) 

‘Aan de effecten van bestrijdingsmiddelen op het grondwater bij mij in de buurt’ 

vs. ‘Aan de effecten van bestrijdingsmiddelen op het grondwater van heel 

Nederland’ 

5.55 (1.61) 

 

Tabel 6.  Redenatieniveau over veeteelt waarbij 1 een redenatie op een laag niveau van  

construal betekent en 7 een redenatie op een hoog niveau van construal 

betekent 

 Gemiddelde 

(n=20) 

‘Hoe de koeien die in de weide lopen worden verzorgd’ vs. ‘Waarom de koeien 

die in de weide lopen worden verzorgd’ 

1.60 (0.75) 

‘Hoe de varkens hebben geleefd’ vs. ‘Waarom de varkens hebben geleefd’ 2.80 (2.07) 

‘Hoe de boer met zijn kippen omgaat’ vs. ‘Waarom de boeren met zijn kippen 

omgaat’ 

2.10 (1.17) 

‘Aan de koeien die ik onderweg wel eens zie’ vs. ‘Aan de koeien die elders in 

Nederland lopen’ 

2.85 (1.60) 

‘Aan hoe de kippen die op dit moment leven worden verzorgd’ vs. ‘Aan de 

kippen die in de toekomst gaan leven gaan worden verzorgd’ 

3.10 (1.62) 

‘Aan de voordelen van onze veeteeltbranche voor mij’ vs. ‘Aan de voordelen van 

onze veeteeltbranche voor anderen’. 

3.65 (1.73) 
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Bijlage C: Adjectieven bij het construct betrokkenheid 

 

De agrarische sector is voor mij: 

 

Belangrijk – onbelangrijk 

Van geen belang – van belang 

Onrelevant – relevant 

Betekenisvol – van geen betekenis 

Waardevol – waardeloos 

Onbenullig – essentieel 

Oninteressant – interessant 

Saai – spannend 

Onaantrekkelijk – aantrekkelijk 

Niet fascinerend – fascinerend 

Essentieel – niet essentieel 

Onwenselijk – wenselijk 

Gewild – ongewild 

Onnodig – nodig 
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Bijlage D: Uitkomsten redenatieniveau ‘bloemen, planten en bomen’ 

 

Tabel 7.  Redenatieniveau over bloemen, planten en bomen waarbij 1 een redenatie op 

een laag niveau van construal betekent en 7 een redenatie op een hoog niveau 

van construal betekent 

 

 

T-toets Gemiddelde 

(SD) 

‘Of de bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt bij deze 

bomen, bloemen en planten een effect kunnen hebben op de 

korte termijn’ vs. ‘Of de bestrijdingsmiddelen die worden 

gebruikt bij deze bomen, bloemen en planten een effect 

kunnen hebben op de lange termijn’ 

(t (79) = .28, p = 

.782) 

 

     Laag  4.82 (1.39) 

     Hoog  4.73 (1.48) 

     Totaal  4.78 (1.42) 

‘Of er effecten van deze bestrijdingsmiddelen zijn op de 

huidige grondkwaliteit’ vs. ‘Of er effecten van deze 

bestrijdingsmiddelen zijn op de kwaliteit van grond nu en 

later’ 

(t (79) = .93, p = 

.355) 

 

     Laag  4.82 (1.47) 

     Hoog  5.11 (1.31) 

     Totaal  4.95 (1.40) 

‘Hoe de boer de bloemen en planten bespuit met 

bestrijdingsmiddelen’ vs. ‘Waarom de boer de bloemen en 

planten bespuit met bestrijdingsmiddelen’ 

(t (79) = 1.57, p = 

.120) 

 

     Laag  4.41 (1.82) 

     Hoog  3.78 (1.73) 

     Totaal  4.12 (1.80) 

‘Kwaliteit en veiligheid van planten en bomen in mijn 

omgeving’ vs. ‘Kwaliteit en veiligheid van planten en bomen 

overal in Nederland’  

(t (79) = .58, p = 

.563) 

 

     Laag  4.77 (1.64) 

     Hoog  4.97 (1.42) 

     Totaal  4.87 (1.54) 

‘Aan de effecten van bestrijdingsmiddelen op het grondwater 

bij mij in de buurt’ vs. ‘Aan de effecten van 

bestrijdingsmiddelen op het grondwater van heel Nederland’ 

(t (79) = .25, p = 

.806) 

 

     Laag  4.66 (1.79) 

     Hoog  4.76 (1.75) 

     Totaal  4.70 (1.76) 

 


