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Voorwoord 

 

Voor u ligt mijn masterscriptie. Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de 

masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit te 

Nijmegen. Van december 2016 tot en met juni 2017 ben ik bezig geweest met het uitvoeren van het 

onderzoek en met het schrijven van de scriptie. Het onderzoek voor deze scriptie naar non-profit 

marketingcommunicatie is uitgevoerd door middel van een corpusanalyse en diepte-interviews.  

 Samen met mijn scriptiebegeleider, dr. Giesbers, heb ik de opzet voor het onderzoek bedacht. 

Het uitgevoerde onderzoek bleek op sommige punten complex en vergde veel kennis op gebieden 

waar dit bij mij ontbrak. Met de hulp van mijn begeleider heb ik mijn kennis kunnen verrijken. Bij 

deze wil ik dan ook graag mijn scriptiebegeleider bedanken voor alle hulp en het bieden van 

oplossingen waar ik alleen nog problemen zag. Verder wil ik graag Karlijn Verhaag bedanken. Zij 

heeft opgetreden als tweede onderzoeker bij dit onderzoek. Tot slot wil ik uiteraard de participanten 

bedanken. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om het onderzoek uit te voeren en tot een goed 

einde te brengen.  

 

Hilda van Wieren 

Arnhem, 14 juni 2017 
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Samenvatting 

 

De afgelopen jaren is gebleken dat er steeds minder geld gedoneerd wordt aan goede doelen (Das et. 

al., 2008). Voor goede doelen is het dus van belang om mensen te overtuigen van het belang dat er 

gedoneerd wordt. Dit wordt door goede doelen gedaan door het gebruik van reclamespotjes, folders, 

nieuwsbrieven, etc. Eén van de manieren waarop het wordt gedaan is door het gebruik van 

nalatenschapbrochures. Deze brochures richten zich op het overtuigen van de lezer om het goede doel 

op te nemen in het testament. Deze brochures vallen onder non-profit marketingcommunicatie. 

Omdat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan op dit gebied tracht dit onderzoek hier 

meer inzicht te bieden door een antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvraag: Op welke 

manier verwerken lezers de argumentatie in nalatenschapbrochures van goede doelen? 

 Aan de hand van een tweeledig kwalitatief onderzoek is geprobeerd deze onderzoeksvraag te 

beantwoorden. Uit de corpusanalyse is gebleken dat argumentatie op basis van autoriteit het meest 

voorkomt in nalatenschapbrochures. Ook argumentatie op basis van voor- en nadelen, argumentatie 

ter voorspelling, argumentatie ter verklaring en argumentatie op basis van analogie komt in de 

brochures voor. Deze resultaten komen deels overeen met de resultaten van Schellens en De Jong 

(2000). Uit de diepte-interviews bleek dat men de brochures positief beoordeelden en de argumentatie 

goed uit de brochures gehaald kon worden. Behalve argumentatie ter verklaring werden alle 

argumentatietypen als positief beschouwd. Met dit onderzoek is inzicht verkregen in het gebruik en 

de verwerking van argumentatietypen in nalatenschapbrochures van goede doelen. Er is wel 

vervolgonderzoek nodig om de resultaten van dit onderzoek te kunnen generaliseren.  
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1. Inleiding 
 

Eén van de belangrijkste functies van marketing is onderzoeken wat de klant wil (Verhage & 

Cunningham, 2004, p. 19). Armstrong (2009, p. 4) voegt hier aan toe dat er ook sprake moet zijn van 

ruil, wanneer men met zekerheid wil spreken van marketing. Hierbij gaat het om de ruil van geld voor 

een product of dienst. In dit onderzoek gaat het echter niet slechts om de marketing van producten of 

diensten, maar gaat het specifiek om marketingcommunicatie. De Pelsmacker et. al. (2011, p. 15) 

stellen dat het bij marketingcommunicatie belangrijk is dat er consistentie is in de 

communicatiemiddelen waar in de marketingstrategie van een bedrijf gebruik van wordt gemaakt.  

Er zijn verschillende soorten communicatie en elke soort heeft zijn eigen doel. Bij 

marketingcommunicatie is, zoals eerder besproken, ruil vaak het doel. Om ervoor te zorgen dat de 

consument besluit tot de ruil, tot de koop van de dienst of het product, is het nodig om de consument 

te overtuigen van deze koop. Logischerwijs wordt er bij marketingcommunicatie vaak gedacht aan 

het verkopen van producten of diensten. Toch kan marketingcommunicatie ook worden ingezet in 

heel andere gebieden. Zo wordt marketingcommunicatie ook ingezet door goede doelen. Waar goede 

doelen mensen niet een concreet product aanbieden als ruilmiddel, willen zij wel dat men overtuigd 

wordt om geld of tijd te schenken aan het doel.  

In de laatste jaren maken verschillende goede doelen zich zorgen over de inkomsten (Das et. al., 

2008, p. 162; Bennet & Sargeant, 2003, p. 802). Dit komt door het feit dat er meer goede doelen bij 

zijn gekomen en dat de media de problemen waar verscheidene goede doelen zich voor inzetten 

minder in het nieuws brengen (Das et. al., 2008, p. 162). Door al deze zaken is het belangrijk, meer 

dan voorheen, dat goede doelen mensen overtuigen om geld te doneren. Het is pas een ontdekking 

van de laatste jaren dat marketingcommunicatie hierin een belangrijke rol kan spelen (Bennet & 

Sargeant, 2003, p. 797). In dit geval moet marketingcommunicatie dus mensen aanzetten om geld te 

doneren aan het goede doel.  

 

1.1 Non-profit marketing 

Wanneer marketingcommunicatie wordt ingezet voor goede doelen wordt het non-profit 

marketingcommunicatie genoemd (Bennett & Sargeant, 2003, p. 797). Deze manier van 

marketingcommunicatie is erop gericht om mensen te overtuigen geld te doneren aan het goede doel. 

Non-profit marketing kan zich richten op bedrijven en op individuen (Bennet & Sargeant, 2003, p. 

797). In dit onderzoek ligt de focus bij individuen. Eén van de manieren waarop mensen kunnen 

worden overgehaald om te doneren aan goede doelen is door middel van een overtuigende advertentie 

(Chang & Lee, 2010, p. 196). Het ontwerp van zo’n advertentie is erg belangrijk. Chang en Lee (2010, 
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p. 196) stellen dat een advertentie voor een goed doel moet voldoen aan een aantal voorwaarden, 

zoals statistische evidentie, duidelijke voorbeelden en duidelijke en aantrekkelijke koppen. Wanneer 

een brochure aan deze voorwaarden voldoet, zal de brochure opvallen en ervoor zorgen dat mensen 

willen doneren. Een belangrijke strategie om deze verschillende voorwaarden vorm te geven, is 

framing. Een juiste manier van het framen van een tekst zorgt ervoor dat mensen overtuigd worden 

geld te doneren aan het goede doel (Das et. al., 2008, p. 169; Chang & Lee, 2010, p. 197). Een ander 

punt dat naast framing van belang kan zijn wanneer een tekst mensen hoort te overtuigen, is 

argumentatie. Argumentatie is noodzakelijk wanneer er geprobeerd wordt informatie voor mensen 

aannemelijk te maken (Schellens & Verhoeven, 1994, p. 12). Voordat men überhaupt overtuigd kan 

worden van een standpunt, is het nodig dat men het standpunt eerst aanneemt. Argumentatie kan dus 

een belangrijke rol spelen.  

 

1.2 Argumentatie 

Het gebruik van argumentatie in teksten is een veel onderzocht onderwerp. Toch is nog niet 

vastgesteld op welke manier mensen argumentatie in persuasieve communicatie door goede doelen 

verwerken. Dit onderzoek zal trachten een bijdrage te leveren aan de inzichten op dat gebied. 

 

1.2.1 Toulmin-model 

Om verschillende soorten argumentatie van elkaar te kunnen onderscheiden, is het handig om voor 

een analyse gebruik te maken van een schema. Het model waar in dit onderzoek de analyse deels op 

is gebaseerd, is het Toulmin-model (Schellens & Verhoeven, 1994, p. 25). Het belangrijkste punt uit 

dit model is de manier waarop argumentatie is ingedeeld. Dit model zegt dat een argumentatie kan 

bestaan uit een standpunt, een gegeven, een rechtvaardiging en een ondersteuning, waarbij het 

standpunt, het gegeven en de rechtvaardiging per definitie altijd, expliciet of impliciet, aanwezig zijn 

en een ondersteuning aanwezig kan zijn. Een standpunt is een uitspraak die ondersteund wordt door 

een andere uitspraak, een gegeven. Een 

rechtvaardiging is een uitspraak in de als-dan-

vorm, die de stap van gegeven naar standpunt 

duidelijk maakt. Een ondersteuning ondersteunt 

de rechtvaardiging (Schellens & Verhoeven, 

1994, p. 25). Het model staat schematisch 

weergegeven in figuur 1. Aan de hand van dit 

model zal de argumentatie in de brochures voor 

goede doelen geanalyseerd worden. 
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1.2.2 Meervoudige argumentatie 

Het model van Toulmin geeft een indeling van argumentatie. Daarin wordt argumentatie besproken 

aan de hand van één gegeven. Het kan echter ook zo zijn dat er meer dan één gegeven aanwezig is in 

sommige argumentatie. Schellens en Verhoeven (1994, p. 35) noemen dit samengestelde 

argumentatie. Samengestelde argumentatie kan weer onderverdeeld worden in argumentatie met 

afhankelijke gegevens, argumentatie met onafhankelijke gegevens en in ketenredeneringen. Bij 

onafhankelijke gegevens mag één van de twee gegevens onjuist zijn zonder dat de conclusie in zijn 

geheel onjuist is. Bij afhankelijke gegevens is de conclusie minder sterk ondersteund wanneer één 

van de gegevens onjuist is. Er wordt van ketenargumentatie gesproken wanneer een uitspraak eerder 

als conclusie diende en in het vervolg als gegeven.  

 

1.2.3 Argumentatieschema’s 

Een argumentatieschema laat de structuur van de argumentatie zien. Zoals hierboven beschreven kan 

er onderscheid worden gemaakt tussen argumentatieschema’s met één argument en 

argumentatieschema’s met meerdere argumenten. Een ander onderscheid dat wordt gemaakt is het 

onderscheid tussen gebonden en ongebonden argumentatieschema’s (Schellens & De Jong, 2000, p. 

291). Gebonden argumentatieschema’s zijn verbonden aan een bepaald type standpunt of conclusie. 

Deze argumentatieschema’s kunnen worden onderverdeeld in argumentatie met descriptieve 

uitspraken en argumentatie met normatieve uitspraken. Descriptieve uitspraken zijn feitelijke 

uitspraken. Dat deze soort uitspraken gebaseerd zijn op feiten wil echter nog niet zeggen dat ze altijd 

worden aangenomen. Bij deze soort uitspraken kan er gediscussieerd worden over de 

aannemelijkheid, waarheid of wenselijkheid van de uitspraak (Schellens & Verhoeven, 1994, p. 70). 

Argumentatieschema’s met normatieve uitspraken zijn argumentaties waar een uitspraak met een 

oordeel in verwerkt zit. Bij deze soort argumentatie kan de aanvaardbaarheid van de uitspraak ter 

discussie gesteld worden (Schellens & Verhoeven, 1994, p. 70). Naast de gebonden argumentatie 

wordt er door Schellens en Verhoeven (1994) nog een derde soort argumentatieschema 

onderscheiden, namelijk ongebonden argumentatieschema’s. Ongebonden argumentatieschema’s 

zijn niet gebonden aan een bepaald type standpunt. Deze soort argumentatieschema’s kunnen dus 

zowel feitelijke uitspraken bevatten, als oordelende uitspraken. 

Het is van belang om onderscheid te maken tussen deze drie soorten argumentatieschema’s 

omdat elke soort verschillende vormen van argumentatie met zich meebrengt. Wanneer er gebruik 

wordt gemaakt van gebonden argumentatieschema’s dan wordt daar argumentatie op basis van 

regelmaat, argumentatie op basis van regels of argumentatie op basis van voor- en nadelen bij 
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gebruikt. Bij de ongebonden argumentatieschema’s wordt gebruik gemaakt van argumentatie op basis 

van autoriteit, argumentatie op basis van voorbeelden of argumentatie op basis van analogie.  

 

1.2.4 Argumentatieschema’s in persuasieve voorlichtingsteksten 

Het onderzoek van Schellens en De Jong (2000) richt zich op het onderzoeken van de verschillende 

argumentatietypen die in persuasieve voorlichtingsteksten worden gebruikt. Uit het onderzoek blijkt 

dat er een aantal argumentatietypen zijn die vaak voorkomen in persuasief voorlichtingsmateriaal. In 

dit onderzoek is argumentatie op basis van voor- en nadelen het meest gebruikte argumentatieschema. 

Opvallend aan het gebruik van dit schema in dit onderzoek is dat de conclusie vaak weggelaten wordt. 

De lezer moet de argumentatie als het ware zelf construeren. Ten tweede hebben zij gevonden dat 

argumentatie ter voorspelling vaak gebruikt wordt om de waarschijnlijkheid van gevolgen te 

ondersteunen. De wenselijkheid van de gevolgen wordt slechts in enkele gevallen in de analyse 

ondersteund door argumentatie op basis van een waarderingsregel of argumentatie op basis van een 

gedragsregel. Tot slot hebben zij gevonden dat argumentatie op basis van voorbeelden en 

argumentatie op basis van autoriteit wel worden gebruikt en argumentatie op basis van analogie 

nauwelijks. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek van Schellens en De Jong (2000) kan 

het volgende worden verwacht: 

 

Verwachting 1: Argumentatie op basis van voor- en nadelen, argumentatie ter voorspelling, 

argumentatie op basis van autoriteit en argumentatie op basis van voorbeelden zullen de typen 

argumentatie zijn die het meest voorkomen in nalatenschapbrochures van goede doelen. 

 

1.3 Geefgedrag  

Argumentatie kan dus een belangrijke rol spelen bij het overtuigen van mensen om geld te doneren 

aan een goed doel. Het is echter belangrijk om op te merken dat men niet alleen maar overtuigd wordt 

om te doneren door het gebruik van het juiste type argumentatie. Er zijn nog andere factoren die een 

rol spelen bij het beslissingsproces. De belangrijkste factoren komen voort uit de persoonlijke 

kenmerken van de gever en uit de sociale omgeving (Wiepking & Bekkers, 2014, p. 77). De waarden 

die een persoon heeft, vallen onder de persoonlijke kenmerken. De media en de verzoeken om giften 

door individuen zijn enkele factoren die behoren tot de sociale omgeving van de gever. Uiteindelijk 

hebben Wiepking en Bekkers (2014, p. 78) acht mechanismen vastgesteld die geefgedrag kunnen 

verklaren. Het lijkt aannemelijk dat goede doelen deze mechanismen in hun persuasieve teksten 

verwerken. De motieven voor geefgedrag (Wiepking & Bekkers, 2014) kunnen worden verbonden 
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met de gevonden argumentatiesoorten die zijn gevonden door Schellens en De Jong (2000). 

Hieronder staan de verschillende motieven, verbonden met de verschillende soorten argumentatie, 

uitgelegd. 

 

Behoeften 

Mensen doneren pas geld aan een goed doel wanneer zij bekend zijn met dit goede doel. Mensen 

moeten het goede doel dus kennen. Reclamespotjes op radio en televisie zijn manieren waarop goede 

doelen hun doel onder de aandacht brengen. In deze spotjes leggen de goede doelen vaak de link 

tussen hun goede doel en een bekend persoon. Wanneer dit motief gelinkt wordt aan een 

argumentatiesoort is argumentatie aan de hand van het gebruik van een autoriteit het meest 

aannemelijk.  

 

Verzoeken 

De meeste giften in Nederland worden gedaan na een verzoek. Dit kan zowel via online kanalen, 

zoals social media en televisie, als via offline kanalen, collectes in de stad of in de kerk. Sociale 

normen spelen hierbij een belangrijke rol. Dit motief kan gelinkt worden aan argumentatie op basis 

van regels. Specifiek gaat het hierbij, gezien de sociale normen, om gedragsregels. 

 

Kosten en opbrengsten 

Dit motief speelt vooral in op individuen met een groot inkomen. Mensen met een hoog inkomen 

mogen namelijk grote giften van hun belasting aftrekken. Om deze reden is het voor hen vaak 

voordelig om geld te doneren. Argumentatie op basis van voor- en nadelen kan aan dit motief 

verbonden worden.  

 

Altruïsme 

Individuen die vanuit dit motief handelen, doneren geld om anderen te helpen. Men ziet het helpen 

van anderen als een morele plicht. Omdat zij dit zelf zien als een morele regel, wordt dit motief 

verbonden aan argumentatie op basis van regels. Net als bij het tweede motief, verzoeken, zal het hier 

specifiek gaan om argumentatie op basis van gedragsregels.  

 

Reputatie 

Mensen doneren geld om hun eigen reputatie te verbeteren. Mensen willen uitdragen dat ze betrokken 

zijn. Dit motief wordt verbonden aan argumentatie op basis van voor- en nadelen. Er zit namelijk een 

voordeel in voor de gever zelf. 
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Psychologische voordelen 

Dit motief speelt in op het zelfbeeld van de gever. Door het schenken van geld aan goede doelen, 

krijgt de gever een beter zelfbeeld. De gever ziet zichzelf als een goed mens. Omdat dit motief, net 

als het voorgaand motief reputatie, inspeelt op voordelen die behaald kunnen worden voor de gever 

zelf, wordt dit motief gelinkt aan argumentatie op basis van voor- en nadelen. 

 

Waarden 

De waarden die een individu met zich meedraagt, kunnen een reden zijn voor het doneren aan goede 

doelen. Wanneer een individu meer waarde toekent aan een beter milieu dan aan de mensenrechten 

in Afrika, dan zal hij eerder geld doneren aan een goed doel dat zich richt op een beter milieu. Dit 

motief kan worden verbonden aan argumentatie op regels. Specifiek gaat het hier dan om 

argumentatie op basis van een waarderingsregel.  

 

Effectiviteit 

Het laatste motief speelt in op het vertrouwen dat de gever heeft in het goede doel. Men heeft in dit 

geval vertrouwen in het uitgavenpatroon van het goede doel. Dat wil zeggen dat gevers vertrouwen 

hebben in het feit dat het gedoneerde geld ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor de projecten die 

het goede doel zegt uit te voeren. Het goede doel kan vertrouwen winnen door de gevers inzicht te 

bieden in de uitgaven. Aan dit laatste motief wordt argumentatie ter voorspelling gekoppeld. Dit lijkt 

de meest aannemelijke soort argumentatie die voor effectiviteit gebruikt kan worden.  

 

Hoewel er nog vele andere mogelijke motieven de reden kunnen zijn waarom individuen geld doneren 

aan goede doelen, zijn de acht bovenstaande motieven de meest voorkomende (Wiepking & Bekkers, 

2014, p. 84). 

Aan de hand van het onderzoek van Schellens en De Jong (2000) en Wiepking en Bekkers 

(2014) wordt het volgende verwacht: 

 

Verwachting 2: De typen argumentatie die de lezer aan zullen zetten tot het geven van giften 

zijn: argumentatie op basis van autoriteit, argumentatie op basis van regels, argumentatie op basis 

van voor- en nadelen en argumentatie ter voorspelling. 
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1.4 Elaboration Likelihood Model 

Voor dit onderzoek is het van belang om te kijken op welke manier mensen argumentatie verwerken. 

Het Elaboration Likelihood Model (ELM) is een model dat hier inzicht in geeft. Het ELM gaat ervan 

uit dat mensen een juiste attitude willen verkrijgen (Hoeken, Hornikx & Hustinx, 2012, p. 65). 

Mensen hechten waarde aan het feit dat ze de juiste mening hebben over een object. Om voor deze 

juiste mening te zorgen, is het nodig dat mensen de argumenten in teksten kritisch lezen.  

Er zijn twee manieren waarop mensen argumenten kunnen verwerken (Hoeken, Hornikx en 

Hustinx, 2012, p. 69). De eerste manier waarop mensen argumentatie kunnen verwerken is via de 

perifere route. Bij deze manier zijn mensen niet gemotiveerd om de argumenten kritisch te lezen. De 

tweede manier waarop mensen argumenten kunnen verwerken is via de centrale route. Hierbij zijn 

mensen zeer gemotiveerd om een juiste mening te vormen en zullen de tekst kritisch lezen (Hoeken, 

Hornikx en Hustinx, 2012, p. 69).  Voor dit onderzoek is het belangrijk om onderscheid te maken 

tussen deze twee manieren van verwerking omdat het onderzoeksmateriaal, persuasieve 

voorlichtingsbrochures, inspeelt op de centrale verwerking van argumenten. Wanneer mensen de 

brochures via de perifere route verwerken dan zal de argumentatie in de brochures geen nut hebben. 

Dan zullen alleen de niet-inhoudelijke karakteristieken van de bron en vuistregels overtuigend werken 

op de lezer (Schellens & De Jong, 2000, p. 288). De brochures die zullen worden geanalyseerd, 

nalatenschapbrochures van goede doelen, bevatten echter veel argumentatie. Om te kunnen 

ontdekken hoe lezers de gebruikte argumentatie in deze brochures verwerken, is het van belang lezers 

te stimuleren de argumentatie via de centrale route te laten verwerken.  

 

1.5 Onderzoeksvraag 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in hoe argumentatie in brochures van goede 

doelen verwerkt wordt. Het Elaboration Likelihood Model biedt inzicht in de verwerking van 

argumentatie in teksten. De laatste jaren hebben goede doelen gemerkt dat de giften teruglopen. Het 

is voor hen van belang om ervoor te zorgen dat mensen weer meer aan goede doelen doneren. In de 

afgelopen jaren heeft men ontdekt dat het inzetten van marketingcommunicatie hier een geschikte 

uitkomst kan bieden. Door gebruik te maken van persuasief voorlichtingsmateriaal kunnen mensen 

worden overgehaald om bepaald gedrag uit te voeren (Schellens & De Jong, 2000). Door persuasieve 

teksten op te stellen kunnen goede doelen dus mensen overhalen om een donatie te doen. Een 

voorbeeld van een persuasieve tekst van een goed doel is een nalatenschapbrochure. Deze brochure 

is erop gericht om mensen ervan te overtuigen het betreffende goede doel op te nemen in het 

testament. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar marketingcommunicatie in de non-profit 
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sector. Dit onderzoek zal een bijdrage leveren aan dit onderzoeksveld. De resultaten zullen inzicht 

bieden in het gebruik van argumentatie in nalatenschapbrochures van goede doelen. Op deze manier 

wordt een stap gezet in het verkrijgen van inzicht over de manieren waarop marketingcommunicatie 

in de non-profit sector argumentatie kan gebruiken. Op deze manier kent dit onderzoek een praktisch 

belang.  

 Persuasieve teksten maken vaak gebruik van verschillende argumentatietypen. Aan de hand 

van de vastgestelde argumentatieschema’s van Schellens en De Jong (2000) zal het persuasieve 

materiaal van goede doelen onderzocht worden. Schellens en De Jong (2000) hebben al onderzoek 

gedaan naar argumentatie in persuasief voorlichtingsmateriaal. De geanalyseerde brochures waren 

daar echter afkomstig van verschillende organisaties, waarvan enkele goede doelen waren. Dit 

onderzoek zal zich specifiek richten op brochures van goede doelen. De brochures hebben allemaal 

als doel om de lezer te overtuigen om geld na te laten aan het goede doel. Door zich expliciet op dit 

onderwerp te focussen, vult dit onderzoek een hiaat in het wetenschappelijk onderzoek op het gebied 

van argumentatie in persuasief voorlichtingsmateriaal. Ook wordt door het uitvoeren van dit 

onderzoek meer inzicht verkregen in de manier waarop mensen argumentatie verwerken. Zo kent het 

onderzoek nog meer wetenschappelijk belang. 

De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: 

 

Op welke manier verwerken lezers de argumentatie in nalatenschapbrochures van goede doelen? 

 

Deze onderzoeksvraag valt in twee deelvragen uiteen: 

1. Welke typen argumentatie worden in nalatenschapbrochures gebruikt? 

2. Hoe evalueren de lezers de gevonden argumentatietypen? 
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2. Methode 

Om de verschillende deelvragen te kunnen beantwoorden, is er gebruik gemaakt van verschillende 

onderzoeksmethoden. Ten eerste is er een corpusanalyse uitgevoerd. Aan de hand van die resultaten 

zijn vervolgens diepte-interviews opgesteld en uitgevoerd.  

 

2.1 Corpusanalyse 

Om antwoord te kunnen geven op de eerste onderzoeksvraag zijn er vier brochures geanalyseerd. 

Deze analyses bieden opheldering over de gebruikte argumentatiepatronen in nalatenschapbrochures. 

Een corpusanalyse is hiervoor de juiste methode. Met een corpusanalyse kan er namelijk veel 

materiaal gebruikt worden om zo alle mogelijke argumentatiesoorten te kunnen onderscheiden. 

 

2.1.1 Materiaal corpusanalyse 

Voor het onderzoek zijn er vier brochures omtrent het nalatenschap aan goede doelen geanalyseerd. 

Alle brochures zijn in gebruik in 2017, het jaar van onderzoek. De doelgroep is voor elk van de 

brochures hetzelfde, namelijk mensen vanaf 18 jaar die geïnteresseerd zijn in het nalaten van een deel 

van hun vermogen aan het goede doel. Het doel van elke brochure is ook hetzelfde, namelijk 

overtuigen (Karreman & Steehouder, 2013, p. 12). De brochures zijn geschreven om mensen te 

overtuigen van het feit dat het betreffende goede doel de juiste organisatie is om geld aan na te laten.  

 De vier brochures die zijn geanalyseerd, zijn gekozen op basis van de achtergrond van het 

goede doel. Goede doelen kunnen namelijk worden ingedeeld in vier categorieën: gezondheid, 

internationale hulp, welzijn & cultuur en natuur, milieu en dieren (Goede Doelen Gids, 2016, p. 3). 

Voor dit onderzoek is er voor elke categorie één goed doel gekozen, zodat elke categorie in het 

onderzoek is opgenomen. Voor de categorie gezondheid is ervoor gekozen om de brochure van het 

Reumafonds te analyseren (Holleman, et. al., 2007, p. 40). De brochure van UNICEF is geanalyseerd 

voor de categorie internationale hulp (Goede Doelen Gids, 2016, p. 41; Holleman, et. al., 2007, p. 

40). De brochure van Amnesty International valt onder welzijn en cultuur (Goede Doelen Gids, 2016, 

p. 55; Holleman, et. al., 2007, p. 39) en de brochure van Greenpeace is geanalyseerd voor de categorie 

natuur, milieu en dieren (Goede Doelen Gids, 2016, p. 49; Holleman, et. al., 2007, p. 39).  

 De brochures zijn niet via internet te downloaden maar moeten via internet of telefonisch 

worden aangevraagd. De brochures worden dan met de post verstuurd.   
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2.1.2 Procedure 

Schellens en De Jong (2000) hebben de brochures in hun onderzoek geanalyseerd aan de hand van 

de verschillende argumentatietypen uit Schellens en Verhoeven (1994). Zij hebben van deze veertien 

argumentatietypen een grove indeling van zeven argumentatietypen gehanteerd. Aan de hand van 

deze zeven typen zijn ook in dit onderzoek de brochures geanalyseerd. De verschillende 

argumentatietypen staan in bijlage 1 schematisch weergegeven (Schellens & De Jong, 2000; Kessler 

& Šorm, 2011). 

 De argumenten zijn geanalyseerd op nominaal niveau (Baxter & Babbie, 2003, p. 115). De 

analyse is uitgevoerd door eerst in de tekst het standpunt te onderscheiden en vervolgens het 

bijbehorende argument. Belangrijk hier is het verschil tussen argumentatie en redengeving (Schellens 

& Verhoeven, 1994). De brochures zijn geanalyseerd door de onderzoeker. Wanneer een corpus 

echter slechts door één onderzoeker onderzocht wordt, is de betrouwbaarheid van het onderzoek zwak 

(Baxter & Babbie, 2003, p. 124). Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten, moet de 

intercodeerbetrouwbaarheid verbeterd worden (Baxter & Babbie, 2003, p. 124). Dit is in dit 

onderzoek gedaan door de brochures ook door een andere onderzoeker te laten coderen. Vervolgens 

is bij problemen een expert geraadpleegd. Voor dit onderzoek heeft dr. Giesbers als expert 

opgetreden.  

 

2.2 Diepte-interview 

Op basis van de resultaten van de corpusanalyse is een brochuretekst ontworpen, die aan de hand van 

diepte-interviews is beoordeeld. Het ontwerp van de brochure wordt uitgelegd aan de hand van de 

resultaten van de corpusanalyse in hoofdstuk 3.1.7. De brochure is te vinden in bijlage 2. Om de 

brochuretekst te testen, is een pretest uitgevoerd. De pre-test is erop gericht om de natuurlijkheid en 

geloofwaardigheid van de brochuretekst te onderzoeken. Het is namelijk belangrijk dat de tekst 

overkomt als een tekst die daadwerkelijk in een nalatenschapbrochure voor zou kunnen komen. 

Diepte-interviews zijn een vorm van kwalitatieve interviews. Kwalitatieve interviews zijn gericht op 

het begrijpen van de antwoorden die door de respondenten worden gegeven (Baxter & Babbie, 2003, 

p. 325). Er wordt dus echt onderzoek gedaan naar de achterliggende redenen voor de mening van de 

respondent. Voor dit onderzoek betekent dit dat bekeken kan worden op welke manier respondenten 

verschillende typen argumentatie verwerken hoe zij de typen evalueren.  

 

      2.2.1 Instrumentatie 
 

De respondenten zijn geïnterviewd op de manier van een semigestructureerd interview. Bij een 

semigestructureerd interview wordt elke respondent aan de hand van dezelfde vragen geïnterviewd 
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(Baxter & Babbie, 2003, p. 329). Deze manier van interviewen zorgt ervoor dat van elke respondent 

dezelfde soort gegevens beschikbaar zijn, maar dat er ook extra informatie gegeven kan worden. 

Semigestructureerd interviewen biedt de mogelijkheid tot meer doorvragen en zo worden details 

duidelijk. De respondent kan zo grotendeels het interview leiden en voelt zich hierdoor vrij om veel 

en extra informatie te geven (Baxter & Babbie, 2003, p. 330). Toch is het wel nodig dat er enige 

structuur in de interviews zit, om zo uit alle gegevens een conclusie te kunnen trekken. Om deze 

reden is er gebruik gemaakt van een lijst met onderwerpen die in elk interview aan bod zijn gekomen. 

Hieronder staan de onderwerpen die in de interviews zijn behandeld: 

 

➢ Algemene indruk van de brochure 

➢ Doel van de brochure 

➢ Herkenbaarheid van de argumentatietypen 

➢ Evaluatie van de tekst en typen argumentatie 

 

2.2.2 Participanten 

De participanten voor dit onderzoek zijn random geselecteerd uit een persoonlijke lijst van de 

onderzoeker. Er zijn 15 mogelijke participanten geselecteerd. De individuen die benaderd zijn, vallen 

allemaal binnen de doelgroep van de brochures. Deze doelgroep bestaat uit volwassenen. De 

geselecteerde individuen is een bericht gestuurd met een korte uitleg over het onderzoek. Zoals 

verwacht, wilde niet elk geselecteerd individu meedoen aan het onderzoek. De individuen die zich 

gemeld hebben om mee te doen, zijn gevraagd naar enkele demografische gegevens, namelijk 

opleiding, geslacht en leeftijd. De doelgroep van de brochures selecteert niet op leeftijd, geslacht of 

opleidingsniveau. Voor het selecteren van de participanten is hier wel naar gekeken, omdat op basis 

van deze gegevens het onderzoek als meer betrouwbaar kan worden beschouwd (Baxter & Babbie, 

2003, p. 122). Door participanten met verschillende leeftijden, verschillende opleidingsniveaus en 

van verschillende geslachten te selecteren voor het onderzoek, kunnen deze demografische gegevens 

minder invloed uitoefenen op de resultaten van het onderzoek. Ook is er gekeken naar de 

betrokkenheid bij nalatenschappen. Mocht het zo zijn dat een persoon kortgeleden een 

nalatenschapbrochure had aangevraagd, dan zou deze persoon van het onderzoek worden uitgesloten. 

Deze persoon zou dan namelijk al over voorkennis over het onderwerp beschikken. Deze voorkennis 

zou de resultaten van het onderzoek kunnen beïnvloeden. Het bleek echter bij geen van de personen 

het geval te zijn. Het aantal interviews is bepaald door het saturatie-effect (Baxter & Babbie, 2003, 

p. 79).  
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Uiteindelijk hebben er acht participanten deelgenomen aan het onderzoek. Het geslacht van de 

participanten was gelijk verdeeld; vier van de participanten waren man en vier participanten waren 

vrouw. De gemiddelde leeftijd van de participanten was 48 jaar. Van de participanten was de jongste 

18 jaar en de oudste 76 jaar. Twee van de participanten hadden een universitaire opleiding genoten, 

twee een hbo-opleiding en 2 een mbo-opleiding. De overige twee participanten hebben de middelbare 

school afgerond. Geen van de participanten had ooit al eens actief gezocht naar informatie over 

nalaten aan goede doelen.  

 

2.2.3 Procedure 

Voor het onderzoek was het van belang dat de participanten de boodschap centraal verwerkten. Dit 

betekent dat de participanten gemotiveerd moesten zijn om de boodschap actief te lezen en te 

verwerken. De tekst is opgesteld aan de hand van de resultaten van de analyse van de brochures. Niet 

alleen de tekst is geschreven aan de hand van de analyse van de brochures, maar ook de vormgeving 

is hierop gebaseerd. Door niet alleen de tekst op deze manier te ontwerpen maar ook de vormgeving 

wordt de brochure geloofwaardiger. Op deze manier wordt de ecologische validiteit van het 

onderzoek verhoogd. De uitleg over de vormgeving van de brochure staat in hoofdstuk 3.1.7. Deze 

brochure is als pretest voorgelegd aan de tweede onderzoeker. Deze onderzoeker was bekend met de 

inhoud en vormgeving van nalatenschapbrochures, omdat deze onderzoeker ook heeft meegewerkt 

aan het eerste deel van het onderzoek, de corpusanalyse. Aan de hand van de opmerkingen van de 

tweede onderzoeker is de brochure verbeterd en doorgestuurd aan de expert, dr. Giesbers. Door het 

toepassen van zijn opmerkingen is de brochure verder verbeterd. 

 Voordat de brochure echter kan worden voorgelegd aan de participanten is het belangrijk dat 

zij zich instellen op het verwerken van de brochure via de centrale route. Volgens het Elaboration 

Likelihood Model is dit namelijk de route waarbij personen argumentatie kritisch verwerken. In een 

natuurlijke situatie waar een nalatenschapbrochure wordt gelezen, is de lezer ook gemotiveerd om de 

brochure kritisch te lezen. Dit is het geval omdat nalatenschapbrochures vaak moeten worden 

aangevraagd via de website van een goed doel. Deze brochures zijn meestal niet zonder persoonlijke 

aanvraag beschikbaar. Dit betekent dat mensen gemotiveerd moeten zijn om een brochure te 

verkrijgen. Om de ecologische validiteit van het onderzoek te waarborgen is het ook van belang dat 

de participanten in het onderzoek gemotiveerd moeten zijn om de tekst te verwerken. De motivatie 

om de tekst te verwerken, draagt er dus aan bij dat de argumentatie via de centrale route wordt 

verwerkt. Dit betekent ook dat er meer inzicht in de verwerking van de argumentatie wordt verkregen. 

Wanneer men de tekst van de brochure verwerkt via de perifere route, dan besteden de lezers geen 

aandacht aan de argumentatie. Motivatie om de tekst kritische te lezen draagt dus zowel bij aan de 
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ecologische validiteit als aan het verkrijgen van inzicht in de verwerking van de argumentatie. Om 

voor deze motivatie te zorgen is aan de participanten verteld dat het in dit onderzoek gaat om een 

nieuwe brochure waarvan het belangrijk is dat het doel van de tekst juist overkomt. Aan de 

participanten is gevraagd om de brochure kritisch te lezen en een duidelijke mening te geven over de 

gebruikte argumentatie.  

 Na deze uitleg is aan de participanten gevraagd de brochure rustig en aandachtig te lezen. 

Tijdens het lezen moesten de lezers hun waardering voor de verschillende elementen in de tekst 

markeren (De Jong & Schellens, 1995, p. 112). Dit werd gedaan door het toepassen van de plus-en-

minmethode. Hierbij zetten de participanten bij elk element in de tekst een plus of een min. Er werd 

hier duidelijk gemaakt dat er verschillende redenen kunnen zijn voor een plus of een min, zoals dat 

het stuk prettig om te lezen was of dat het een duidelijk voorbeeld was. Ook werd uitgelegd dat soms 

het gevoel een grote rol kan spelen bij het lezen van een tekst. Om deze reden werd aan de 

participanten gevraagd om niet te veel na te denken voordat zij een plus of een min neer zouden 

zetten, maar dat het eerste gevoel vaak het juiste is. Als laatste werd verteld dat de hoeveelheid 

plussen en minnen niet uitmaakte.  

 Na deze eerste stap is aan de participanten gevraagd om aan de hand van een gegeven lijst een 

letter bij elke plus of min te zetten. Deze letter is een afkorting van een uitleg voor een gezette plus 

of min. Deze lijst met afkortingen is afkomstig uit onderzoek van Sanders, Sanders, Renkema en Van 

Wijk (1994, p. 16). Op deze manier kan duidelijk worden gemaakt wat de reden voor het zetten van 

een plus of min is geweest. De lijst met afkortingen die aan de participanten gegeven is, is te vinden 

in bijlage 3. 

 Na deze stap kon het daadwerkelijke diepte-interview worden uitgevoerd. Zoals eerder 

uitgelegd is er gebruik gemaakt van een vaste lijst met onderwerpen die in elk interview behandeld 

zijn. Eerst zijn er een aantal algemene vragen aan de participant gesteld en vervolgens werd de 

brochure met de plussen, minnen en afkortingen langs gelopen.  
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3. Resultaten  

Het onderzoek bestaat uit twee delen, de corpusanalyse en de diepte-interviews. Om de weergave van 

de resultaten zo duidelijk mogelijk te houden, is deze ook opgedeeld in twee delen. Eerst zullen de 

resultaten van de corpusanalyse worden besproken en vervolgens de resultaten van de interviews.  

 

3.1 Resultaten corpusanalyse 

Voor de corpusanalyse zijn vier brochures geanalyseerd. Elke brochure was representatief voor een 

categorie waarin goede doelen kunnen worden onderverdeeld (Goede Doelen Gids, 2016, p. 3). Het 

Reumafonds valt onder de categorie gezondheid, UNICEF valt onder internationale hulp, Amnesty 

International valt onder welzijn en cultuur en Greenpeace valt onder natuur, milieu en dieren (Goede 

Doelen Gids, 2016; Holleman, et. al., 2007). Op deze manier zijn alle categorieën goede doelen in dit 

onderzoek vertegenwoordigd. In elke brochure werd gebruik gemaakt van argumentatie. Opvallend 

was dat in de meeste brochures veel standpunten voorkwamen zonder argumentatie. In tabel 1 

hieronder staan alle gevonden argumentatie schematisch weergegeven.  

 

Tabel 1. Schematische weergave resultaten corpusanalyse 

   Brochure   

  Reumafonds UNICEF Amnesty 

International 

Greenpeace 

 Voor- en 

nadelen 

1 1 1 3 

Argumentatie Voorspelling 1 2 2  

 Autoriteit 5 6 4 2 

 Verklaring 1 1  1 

 Analogie    2 

 

Opvallend is dat er twee argumentatietypen, argumentatie op basis van voorbeelden en argumentatie 

op basis van regels, niet voorkomen in de geanalyseerde brochures. Deze argumentatietypen werden 

wel gevonden door Schellens en De Jong (2000). Verder komt argumentatie op basis van analogie 

slechts in één brochure, de brochure van Greenpeace, voor. In deze brochure komt deze soort 

argumentatie twee keer voor. Iets wat verder meteen opvalt is de frequentie waar argumentatie op 

basis van autoriteit mee voorkomt. In totaal komt deze soort argumentatie zeventien keer voor. Om 
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de resultaten van de corpusanalyse zo duidelijk mogelijk te maken, wordt hieronder elke soort 

argumentatie per soort besproken.  

 

3.1.1 Argumentatie op basis van voor- en nadelen 

Argumentatie op basis van voor- en nadelen is een argumentatiesoort die in elke brochure naar voren 

kwam. Wat het meest opvalt is dat het ook in elke brochure dezelfde context is waar dit 

argumentatietype naar voren komt. De context is dan het gedeelte in de brochure waar het over 

belastingvoordeel gaat. Een voorbeeld hiervan komt uit de brochure van UNICEF (p. 6): 

 

Wat u ons nalaat, komt volledig ten goede aan ons werk voor kinderen. Wij betalen namelijk 

geen erfbelasting. Dankzij onze ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) is UNICEF 

vrijgesteld van belasting over schenkingen en erfenissen. Andere erfgenamen betalen wel 

belasting over de erfenis die zij ontvangen.  

 

Dat dit argumentatie is op basis van voor- en nadelen wordt duidelijk in het volgende schema: 

Geld nalaten aan UNICEF betekent dat er geen belasting over betaald hoeft te worden. 

Geld nalaten aan andere erfgenamen betekent dat er wel belasting over betaald moet worden.  

De voordelen wegen hier zwaarder dan de nadelen, dus geld nalaten aan UNICEF is gewenst.  

 

In het voorbeeld van UNICEF wordt duidelijk een voordeel tegen een nadeel afgezet. In de 

andere brochures wordt alleen het voordeel genoemd. In de brochure van Amnesty International komt 

dit duidelijk naar voren (p. 8): 

 

Amnesty International is, net als veel andere goede doelen, geheel vrijgesteld van 

erfbelasting, omdat we zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit 

betekent dat Amnesty uw nalatenschap voor de volle honderd procent kan inzetten voor een 

betere wereld.  

 

In de brochure van Greenpeace komt dit schema nog twee keer op een andere manier voor. Hier wordt 

duidelijk gemaakt wat de voordelen zijn voor mensen die geld nalaten aan Greenpeace, zoals het feit 

dat ze dan lid kunnen worden van de Greenpeace Legacy Society.  
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3.1.2 Argumentatie ter voorspelling 

Argumentatie ter voorspelling komt slechts in één brochure niet voor, de brochure van Greenpeace. 

In de overige drie brochures komt dit type argumentatie wel voor. Wat hier opvalt is dat over het 

algemeen hetzelfde idee schuilt achter het gebruik van dit type, namelijk een beschrijving van wat er 

met het geschonken geld gebeurt. Dit komt duidelijk naar voren in het volgende voorbeeld uit de 

brochure van UNICEF (p.2): 

 

Natuurlijk neemt u uw kinderen, naaste familie en andere dierbaren op. Toch hopen we dat u 

ook een deel ten goede wilt laten komen aan UNICEF. Zo geeft u uw nalatenschap een 

speciale bestemming en geeft u kinderen de kans om kind te zijn. 

 

Dit voorbeeld kan herleid worden tot het volgende schema: 

Als u een deel van uw vermogen schenkt aan UNICEF, dan geeft u kinderen een kans om kind te 

zijn. 

 

3.1.3 Argumentatie op basis van autoriteit 

Argumentatie op basis van autoriteit is het argumentatietype dat het meest voorkomt in de 

nalatenschapbrochures. Dit type komt in elke brochure voor en in één brochure verschijnt dit type 

zelfs zes keer. In deze corpusanalyse kan de autoriteit waar gebruik van wordt gemaakt, worden 

onderverdeeld in drie soorten. Ten eerste wordt er vaak gebruik gemaakt van een 

ervaringsdeskundige. Hiermee wordt een autoriteit bedoeld die het desbetreffende goede doel al heeft 

opgenomen in het testament. Dat het hier om argumentatie op basis van autoriteit gaat en niet om 

argumentatie op basis van voorbeelden kan worden verklaard uit het feit dat het bij argumentatie op 

basis van voorbeelden moet gaan om een voorbeeld uit een verzameling (Schellens & Verhoeven, 

1994, p. 134). In de geanalyseerde brochures was dit niet het geval. Dit wordt duidelijk in onderstaand 

voorbeeld uit de brochure van Greenpeace (p. 1): 

 

Joanne Schurer (66) uit Egmond aan Zee heeft voor Greenpeace een vast bedrag gereserveerd 

in haar testament. ‘Ik weet zeker dat er door Greenpeace meer hoop is op een schone, 

duurzame en veilige wereld. Niet alleen voor mijn eigen kinderen, maar voor alle kinderen op 

de wereld.’ 

 

In bovenstaand voorbeeld wordt Joanne Schurer gezien als een expert op het gebied van het opnemen 

van Greenpeace in het testament. Een tweede soort autoriteit die ook veelvuldig wordt gebruikt in de 
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geanalyseerde brochures is een bekend persoon. Deze komt in drie van de vier brochures voor. Een 

voorbeeld uit de brochure van UNICEF maakt dit duidelijk: 

 

“Ik geloof in kinderen. Ik geloof in de toekomst. U ook? Samen kunnen we kinderen geven wat 

ze verdienen. Ook als we er straks niet meer zijn. Door UNICEF op te nemen in mijn 

testament, blijf ik werken aan een goede toekomst voor álle kinderen. Is dat geen mooie 

gedachte?” 

      Paul van Vliet, Ambassadeur UNICEF Nederland 

 

Paul van Vliet kan in bovenstaand voorbeeld op twee manieren als een autoriteit worden bekeken. 

Ten eerste heeft hij het goede doel zelf opgenomen in zijn testament, dus hij is een 

ervaringsdeskundige. Bovendien is hij een bekend persoon. Dit wordt door Verhoeven en Schellens 

(2013, p. 153) gezien als een autoriteit, mits de autoriteit betrouwbaar is.  

De laatste soort autoriteit is de expert. Hier wordt in alle brochures gebruik van gemaakt. In 

dit onderzoek vallen notarissen en relatiebeheerders onder experts. De brochure van het Reumafonds 

(p. 6) bevat een duidelijk voorbeeld van het gebruik van een expert: 

 

“Het is zeer gebruikelijk om een goed doel in het testament op te nemen, zeker nu het aantal 

alleenstaanden toeneemt, gezinnen kleiner zijn en familiebanden makkelijker verwateren. Ook 

de toename van welvaart speelt een rol. Een testament is overigens niet alleen voor mensen 

met een omvangrijk vermogen. Juist bij kleine nalatenschappen is het van belang om te veel 

versplintering te voorkomen.”         Maarten Meijer, notaris 

 

3.1.4 Argumentatie ter verklaring 

Argumentatie ter verklaring komt in de brochures niet veel voor. Het wordt in drie van de vier 

brochures gebruikt en komt in die brochures dan maar één keer voor. Onderstaand voorbeeld komt 

uit de brochure van Greenpeace (p. 2): 

 

Nalaten aan een goed doel is voor iedereen weggelegd, niet alleen voor mensen met een groot 

vermogen. Bijna 10 procent van de totale inkomsten van Greenpeace komt voort uit 

nalatenschappen. Ieder nalatenschap aan Greenpeace – groot of klein – zorgt ervoor dat ons 

werk voor een groene en schone aarde ook in de toekomst kan doorgaan.  

 

 



 

21 
 

Dit voorbeeld kan worden teruggebracht tot:  

Als tien procent van de totale inkomsten van Greenpeace voortkomt uit nalatenschappen, dan is het 

voor iedereen.  

Dus: nalaten aan Greenpeace is voor iedereen. Hoewel de argumentatie in dit voorbeeld niet heel erg 

duidelijk naar voren komt is deze toch zeker aanwezig.  

 

3.1.5 Argumentatie op basis van analogie 

Het laatste argumentatietype dat wordt gebruikt in de brochures is argumentatie op basis van analogie. 

Deze soort wordt alleen gebruikt in de brochure van Greenpeace. Een voorbeeld hiervan staat in deze 

brochure op pagina 1: 

 

Een wereld die draait op schone energie, met rijke bossen en oceanen vol leven. Dat is de 

wereld volgens Greenpeace. Veel mensen delen die visie. Gelukkig u ook. Door Greenpeace 

te steunen, maakt u ons werk mogelijk. Onze successen zijn daarom ook uw successen. Daar 

kunt u trots op zijn. Ook na uw overlijden kunt u uw betrokkenheid met een groene aarde 

voortzetten. Door een testament te laten opmaken en Greenpeace hierin te noemen, zorgt u 

voor bescherming van het leven op aarde.  

 

Hier is de argumentatie op basis van analogie niet meteen duidelijk. Het is belangrijk dat hier 

opgemerkt wordt dat de brochure van Greenpeace alleen verkrijgbaar is op aanvraag. Doordat de 

lezer van de brochure deze al heeft aangevraagd, maakt Greenpeace in dit voorbeeld de aanname dat 

mensen die de brochure aanvragen de visie van Greenpeace ook hebben. Met deze gegevens kan de 

argumentatie tot het volgende worden teruggebracht: 

In het geval van het delen van de visie is het op zijn plaats dat de brochure aangevraagd wordt. 

Geld doneren aan Greenpeace komt overeen met het delen van de visie. 

Dus: Als men de visie deelt dan kan men Greenpeace opnemen in het testament.  

Hierbij wordt het aanvragen van de brochure van Greenpeace als het ware gelijkgesteld aan het 

opnemen van Greenpeace in het testament. Het aanvragen van de brochure betekent dat men nog 

maar een kleine stap verwijderd is van het feit dat ze het goede doel opnemen in het testament. Er is 

namelijk al moeite voor gedaan.  
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3.1.6 Standpunten  

In elke brochure uit de corpusanalyse wordt gebruik gemaakt van standpunten zonder dat deze 

worden beargumenteerd. Een voorbeeld komt van pagina 3 van de brochure van UNICEF: 

 

Top op de dag van vandaag maken we de wereld duidelijk dat geen kind mag lijden onder 

oorlog en geweld.  

 

Hier wordt het standpunt dat er geen kind mag lijden onder oorlog en geweld niet onderbouwd met 

argumenten. Bij dit soort standpunten gaat men ervan uit dat iedereen het er sowieso mee eens is en 

dus heeft het standpunt geen argumentatie nodig.   

 

3.1.7 Vormgeving brochure 

De bovenstaande resultaten hebben geleid tot de basis voor de uiteindelijk brochure die gebruikt is 

voor de diepte-interviews. Deze brochure is te vinden in bijlage 2. De twee argumentatiesoorten die 

in de brochures niet zijn gebruikt, argumentatie op basis van voorbeelden en argumentatie op basis 

van regels, komen in de geconstrueerde brochure dan ook niet voor. De overige soorten komen in de 

brochure wel voor.  

 Argumentatie op basis van voor- en nadelen was in elke brochure ongeveer gelijk. Besloten 

is om deze soort letterlijk over te nemen. Hierbij gaat het om de argumentatie behorende bij de 

vrijstelling van erfbelasting. Hoewel er in één brochure vaker argumentatie op basis van voor- en 

nadelen voorkomt, ontbreekt deze in de overige drie brochures. Daarom is ervoor gekozen om dit ook 

niet in de geconstrueerde brochure te gebruiken.  

 Argumentatie op basis van voorspelling komt in drie van de vier brochures voor. Dit is de 

meerderheid, daarom is ervoor gekozen om dit type argumentatie ook te gebruiken. Omdat uit de 

corpusanalyse is gebleken dat achter het gebruik van dit type veelal hetzelfde idee schuilt, is dit ook 

gebruikt in de geconstrueerde brochure.  

 Het veelvuldig gebruik van argumentatie op basis van autoriteit betekent dat deze soort ook 

vaker voorkomt in de geconstrueerde brochure. De soorten autoriteit die in de corpusanalyse zijn 

gevonden, komen allemaal voor in de brochure. Er wordt dus gebruik gemaakt van een 

ervaringsdeskundige, een bekend persoon en een expert.  

 Argumentatie op basis van verklaring komt in drie van de vier brochures in de corpusanalyse 

voor, daarom is dit type ook gebruikt voor de geconstrueerde brochure. Omdat dit type per brochure 

verschilt, is ervoor gekozen om een voorbeeld te nemen aan één van de brochures uit de 
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corpusanalyse, namelijk de brochure van Greenpeace. Hier was dit argumentatietype het meest 

gemakkelijk te herkennen.  

 Argumentatie op basis van analogie komt slechts in één van de geanalyseerde brochures voor. 

Ondanks het feit dat de meerderheid van de brochures dus niet gebruik maken van dit type, is ervoor 

gekozen om dit type wel te gebruiken in de geconstrueerde brochure. Het gebruik in één van de 

brochures is genoeg om aan te nemen dat deze vaker voor zou kunnen komen in 

nalatenschapbrochures.  

 Omdat er in elke brochure gebruik wordt gemaakt van standpunten zonder argumentatie, 

wordt dit ook gebruikt in de geconstrueerde brochure.  

Buiten de argumentatie die moet worden gebruikt in de geconstrueerde brochure, is er ook 

getracht het tekstuele ontwerp van de brochure zo ecologisch valide mogelijk te maken. De brochures 

hebben allemaal grotendeels een vaste volgorde waarin verschillende onderwerpen worden 

behandeld. Deze volgorde is als volgt: 

 

1. Titelpagina 

2. Geschiedenis van het goede doel 

3. Werkzaamheden van het goede doel 

4. Algemeen stuk over opnemen in het testament.  

5. Stukje over vrijheid van erfbelasting 

6. Uitleg over de twee manieren waarin het goede doel kan worden opgenomen 

7. Uitleg over het goede doel aanstellen als executeur. 

 
De argumentatietypen zijn allemaal verwerkt in één van de bovenstaande onderdelen. Dit geldt echter 

niet voor de argumentatie op basis van autoriteit. Deze staan in de geanalyseerde brochures verspreid 

over de brochure, zonder vaste plaats. In de geconstrueerde brochure is er daarom voor gekozen om 

de vaste onderdelen van de tekst af te wisselen met een stukje argumentatie op basis van autoriteit. 

Dit is mogelijk omdat deze soort argumentatie vaak los voorkomt en niet veel context nodig heeft.  

 Om de ecologische validiteit van het onderzoek te waarborgen, is ervoor gekozen om ook het 

visuele aspect van de brochure gelijkwaardig aan de geanalyseerde brochures te maken. Dit is onder 

andere gedaan door de brochure in een drieluikvorm te ontwerpen. De geanalyseerde brochures 

hadden ofwel de vorm van een boekje ofwel van een drieluik. Het formaat van de ontworpen brochure 

is echter wel kleiner dan de geanalyseerde brochures. Dit is gedaan omdat op deze manier de 

participanten gefocust blijven. Bij een grotere brochure, met meer informatie, raken participanten 

eerder afgeleid en minder gemotiveerd om de tekst te lezen. Het gebrek aan motivatie kan dan van 
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invloed zijn op de verwerking van de argumenten. Omdat het doel is om inzicht te krijgen in de 

verwerking van argumentatie, moet getracht worden een gebrek aan motivatie te voorkomen. De 

contactgegevens zijn in de brochure geplaatst omdat deze in alle geanalyseerde brochures 

voorkomen. Ook dit moet ervoor zorgen dat de ecologische validiteit gewaarborgd wordt. De overige 

visuele aspecten van de brochure, de groene wereldkaart, de afbeelding van een deel van een 

routekaart en de overige groene aspecten, sluiten allemaal aan bij het onderwerp van het gebruikte 

goede doel. Het gebruikte goede doel is namelijk het ‘Groene Doel’. Dit goede doel is door de 

onderzoeker verzonnen. Er is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van een niet-bestaand goed doel 

omdat mensen al een beeld hebben bij bestaande goede doelen. Het is voor dit onderzoek van belang 

dat men zo objectief mogelijk de tekst verwerkt, om zo de focus te kunnen leggen op de argumentatie. 

Het Groene Doel is een organisatie die zich zogenaamd inzet voor de natuur. Er is gekozen voor een 

organisatie die binnen de categorie ‘natuur, milieu en dieren’ omdat veel mensen in meer of mindere 

mate waarde hechten aan de natuur. Zo spreekt het goede doel iedereen aan.  

 

3.2 Diepte-interviews 

Na de resultaten van de corpusanalyse worden nu de resultaten van de diepte-interviews besproken. 

De interviews worden besproken aan de hand van voorbeelden uit de interviews. De volledig 

uitgewerkte interviews zijn te vinden in bijlage 4. In de interviews wordt de interviewer aangeduid 

met ITER en wordt de participant aangeduid met ITEE (Vrolijk, 2007, p. 52).  

 In totaal hebben er acht participanten deelgenomen aan dit onderzoek. De oudste participant 

was 76 jaar en de jongste was 18 jaar. De interviews zijn over het algemeen goed verlopen. Het 

werken met de plus- en minmethode bleek een handige manier. De participanten begrepen namelijk 

snel wat er van hen verwacht werd. Wel was er soms onduidelijkheid over de locatie van het plaatsen 

van de plussen en minnen. De participant vroeg dan bijvoorbeeld of er ook een plus of min bij een 

titel gezet mocht worden. Er werd dan nog een keer door de onderzoeker uitgelegd dat de hoeveelheid 

en de plaats van de plussen en minnen geheel door de participant zelf bepaald mocht worden. Eén 

participant had ook een notitie in de brochure geplaatst. Deze notitie heeft de participant verduidelijkt 

in het diepte-interview.  

 De interviews zijn gebaseerd op de vastgestelde lijst met onderwerpen. Toch betekent dit niet 

dat elk interview op dezelfde manier verlopen is. Omdat het hier om een semigestructureerd interview 

gaat, is de volgorde waarin de onderwerpen worden behandeld per interview grotendeels verschillend. 

Ook was het in sommige gevallen zo dat de participant al een opmerking maakte over een nog te 

behandelen topic. Dit zorgde ervoor dat de onderzoeker dit onderwerp zelf niet meer hoefde aan te 
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snijden. Voor de duidelijkheid van de weergave van de resultaten zal eerst de algemene indruk van 

de brochure worden besproken en vervolgens het doel van de brochure. Na deze twee onderdelen 

zullen de interviews worden besproken aan de hand van de tekstindeling van de brochure. Deze 

indeling is als volgt:  

1. Titelpagina 

2. Geschiedenis van het goede doel 

3. Werkzaamheden van het goede doel 

4. Algemeen stuk over opnemen in het testament 

5. Stukje over vrijheid van erfbelasting 

6. Uitleg over de twee manieren waarin het goede doel kan worden opgenomen 

7. Uitleg over het goede doel aanstellen als executeur. 

Bij elk onderdeel zal de bijbehorende argumentatie worden besproken. Argumentatie op basis van 

autoriteit valt echter onder geen enkele van deze onderdelen. Om deze reden zal dit type argumentatie 

als laatste onderdeel worden besproken.  

 

3.2.1 Algemene indruk 

De algemene indruk van de participanten over de brochure was positief. Dat kan uit de ingevulde 

brochures worden gehaald. Er werden duidelijk meer plussen dan minnen bij de tekst gezet. Ook werd 

dit aangegeven wanneer er aan de participanten werd gevraagd wat zij van de brochure vonden. De 

participanten noemden de tekst over het algemeen goed, duidelijk, helder en mooi. Wel werd er 

eigenlijk door alle participanten meteen een kanttekening bij geplaatst. De participanten richtten zich 

meteen op enkele minnen die zij bij de tekst hadden geplaatst. Eén van de participanten vond dat er 

te veel onnodige informatie in stond en een andere vond sommige delen niet prettig om te lezen. 

Participant 7 vond dat er in de brochure te vaak het woord nalatenschap stond vermeld.  

 

3.2.2 Doel van de brochure 

Om erachter te komen of de participanten het doel van de brochure konden achterhalen, werd hier 

rechtstreeks naar gevraagd. Alle participanten konden het doel uit de tekst halen, namelijk dat de 

brochure mensen wil overtuigen om het Groene Doel op te nemen in hun testament. Er was echter 

één participant die het doel meer algemeen zag. Deze participant beschreef het doel van de tekst op 

de volgende manier: 
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ITEE: “Dat we er even over gaan nadenken en dat we later bij het testament er ook bij 

stilstaan van willen we hier ook aan schenken.” 

 

Deze participant zag het doel van de brochure dus wel als overtuigend, maar richtte het doel niet 

specifiek op het goede doel uit de brochure.  

 

3.2.3 Titelpagina 

Opvallend was dat er door vijf participanten in eerste instantie geen plussen of minnen bij de 

titelpagina werden gezet. Dit betekent dat er verder ook geen opmerkingen over werden gemaakt door 

deze participanten tijdens het interview. Er waren slechts drie participanten die opmerkingen maakten 

over de titelpagina. Participant 4 zei het volgende: 

 

ITEE: “Uuh, nou ik ben eerst uitgegaan van de hooftekst ‘reizen voor een groene wereld’, en 

daarna zag ik pas dat het nalaten aan het Groene Doel was. Dus ik schrok ineens wel van het 

feit dat het over testamenten ging en de dood. Ik dacht het gaat gewoon over een goed doel, 

dus.” 

 

Deze participant richt zich dus op het feit dat het onderwerp ‘nalaten’ op de titelpagina niet prominent 

in beeld is maar dat er een andere hoofdtitel is. Deze participant is van mening dat het duidelijker 

mag worden aangegeven dat het hier gaat om een brochure gericht op nalatenschap.  

 

3.2.4 Geschiedenis van het goede doel 

Dit onderdeel bestaat uit algemene informatie over het Groene Doel en bevat geen argumentatie. Het 

eerste deel van deze alinea werd door iedereen beoordeeld met een plus. Het laatste deel van deze 

alinea werd echter door zes van de participanten beoordeeld met een min. Het eerste deel werd door 

de participanten bestempeld als duidelijk, informatief en belangrijk. Men vond de uitleg duidelijk en 

het was duidelijk waarom dit stuk tekst in de brochure stond. Participant 1 gaf dit duidelijk aan in het 

interview: 

 

ITEE: “… Het is kort en bondig. Die mensen zijn op reis geweest, hebben slechte plekken 

gevonden in de natuur en daar willen ze wat aan doen. Het is heel duidelijk wat ze in dit stuk 

over willen brengen.” 
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Het tweede deel werd gezien als niet duidelijk, niet belangrijk en niet prettig om te lezen. Participant 

1 heeft ook over dit deel een duidelijke mening: 

 

ITEE: “Nou ik vind het niet echt belangrijk hoeveel kantoren ze hebben en waar die kantoren 

zitten. Dat maakt mij niet zo veel uit.” 

ITER: “Het stukje heeft geen duidelijke toepassing?” 

ITEE: “Nee, het is niet belangrijk nee. Het is heel fijn voor hen dat ze internationaal handelen 

maar da zou voor mij nou niet echt doorslaggevend zijn.” 

 

Verder werd dit tweede stuk ook door twee participanten beoordeeld als niet prettig om te lezen. Uit 

de interviews blijkt dat participanten deze mening baseren op interpunctie. De participanten geven 

aan dat er te veel punten in de tekst staan waar komma’s moeten staan. Achteraf is gebleken dat hier 

echter wel komma’s staan, deze lijken door een klein lettertype echter op punten.  

 

3.2.5 Werkzaamheden van het goede doel 

Dit onderdeel is ook opgedeeld in twee alinea’s.  

 In de eerste alinea wordt grotendeels positief geoordeeld door alle participanten. Participanten 

vonden dit deel duidelijk, belangrijk, prettig om te lezen en waren het er mee eens. Participant 5 vond 

het deel echter niet goed. Dit werd door de participant in het begin van het interview al aangegeven: 

 
ITER: “… En waarom is dat onduidelijk?” 

ITEE: “Nou er staat ‘door groen te reizen, zien reizigers prachtige natuur en dragen daar 

zelf ook aan bij’.” 

ITER: “Ja.” 

ITEE: “Nou, volgens mij hoeft dat helemaal niet.” 

ITER: “Hoezo?´ 

ITEE: “Nou, als je groen reist, hoef je nog niet per se prachtige natuur ook te zien.” 

 

De tweede alinea van dit deel bevatte argumentatie op basis van analogie. Deze alinea werd door vier 

participanten met een plus beoordeeld en twee participanten beoordeelden deze alinea met een min. 

Participant 5 vond de alinea informatief en participant 2 vond de alinea niet duidelijk. De overige 

participanten beoordeelden de alinea met zowel een plus als een min. Participant 4 baseerde de 

gegeven min op de zinnen die de argumentatie bevatten: 
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ITEE: “… Bij het tweede stuk heb ik een plus en een min. De eerste zin is prima om te lezen 

en bij de tweede zin gaat het eigenlijk meteen om een aanname.” 

ITER: “Oké, en dat is dus een min?” 

ITEE: “Ja, want ik hou niet van aannames.” 

 

3.2.6 Opnemen in het testament 

Dit deel bevat argumentatie op basis van voorspelling. Bij dit onderwerp waren de meningen ook 

verdeeld. Twee van de participanten beschouwden dit deel als informatief. Twee andere participanten 

vonden het deel duidelijk. Participant 1 vond het onderdeel echter niet belangrijk, participant 2 vond 

het deel niet duidelijk en participant 8 vond het deel niet informatief.  Uit het interview met participant 

2 blijkt het volgende: 

 

ITER: “Waarom vond u dat niet duidelijk?” 

ITEE: “Nou het is gewoon niet duidelijk, het is me niet duidelijk waarom ze dat hier 

uitleggen.” 

ITER: “Aah oké, dus het is wel duidelijk waar het om gaat in dit stukje maar het is niet 

duidelijk waarom het in de brochure staat.” 

ITEE: “Ja precies.” 

 

Hieruit blijkt dat zowel participant 1 als participant 2 het stuk als overbodig beschouwen. Participant 

7 vond dit gedeelte van de brochure het meest overtuigende gedeelte.  

 

3.2.7 Vrijstelling van erfbelasting 

Dit deel bevat argumentatie op basis van voor- en nadelen. Er zijn drie participanten die het onderdeel 

met een min beoordelen. Participant 1 vindt dit onderdeel niet belangrijk, participant 2 vindt dat dit 

onderdeel te weinig informatie over het onderwerp geeft en participant 8 vindt het onderdeel niet 

duidelijk. De overige vijf participanten beschouwen dit onderwerp als duidelijk en informatief. De 

meeste van deze vijf participanten hadden over dit onderwerp niet een uitgebreide mening. Participant 

3 beschreef dit onderwerp als volgt: 

 

ITER: “Een D van duidelijk.” 

ITEE: “Ja, gewoon allemaal duidelijk. Dit allemaal gewoon heel erg duidelijk. Echt prima.” 
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Participant 4 beschreef het onderdeel als ‘duidelijk en neutraal’. Er hoefde volgens deze participanten 

niet meer bij worden opgemerkt. Participant 5 haalde duidelijk de argumentatie uit dit onderwerp: 

 

ITEE: “Nou en dan een belangrijk stukje natuurlijk omdat er geen belasting wordt betaald.” 

ITER: “Ja.” 

ITEE: “Dus dat vinden mensen ook altijd wel prettig.” 

 

Deze participant legt hier duidelijk de nadruk op wat de lezers van de brochure prettig vinden om te 

weten en wat hen uiteindelijk overhaalt om geld te schenken aan het goede doel.  

 

3.2.8 Twee manieren van opnemen 

Dit onderdeel bevat geen argumentatie. Zeven participanten hebben dit onderwerp een plus gegeven. 

Participanten vonden dit onderdeel belangrijk, goed, duidelijk en informatief. Duidelijk en 

informatief zijn de twee eigenschappen die door de meeste participanten aan dit onderdeel werden 

toegeschreven. Participant 8 beschouwde dit onderdeel als meest overtuigend. Volgens deze 

participant zorgt dit gedeelte voor vertrouwen bij de lezers. Er was één participant die dit onderdeel 

met twee minnen beoordeelde. Deze participant was het met de inhoud van de tekst niet eens. Uit het 

interview met participant 1 blijkt dat deze beoordeling onderbouwd is met de eigen mening van de 

participant: 

 

ITER: “Oké. En de stukjes over hoe je geld kunt nalaten aan dit doel. Daar staan ook 

minnetjes bij. Waarom?” 

ITEE: “Nou ja, zoals in ons geval. Wij hebben kinderen. Dan zou ik dat niet zomaar doen. 

Dan zou ik niet zo even een gedeelte aan een ander geven. Dat zij daar gewoon even mee aan 

de haal gaan.” 

ITER: “Dat is dus echt persoonlijk. Dat u dan denkt dat het goede doel te veel eer krijgt, dat 

ze te veel macht krijgen.” 

ITEE: “Ja, dan krijgen ze te veel macht. En het hoort allemaal wel zo, het is wel correct 

opgesteld maar ik zou dat persoonlijk nooit uit handen geven.” 
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3.2.9 Uitleg over het goede doel aanstellen als executeur 

Dit onderdeel bevat geen argumentatie. Dit deel werd door vijf participanten als positief beoordeeld. 

Participanten vonden het onderdeel duidelijk, informatief en belangrijk. Participant 3 zei over het 

onderdeel het volgende: 

 

ITEE: “Nou bij het volgende stuk had ik eigenlijk ook niet een plus of een min, want dat is 

gewoon een neutraal stukje. Het is gewoon een informatief stukje.” 

 

Participant 1, participant 2 en participant 6 beoordeelden dit onderdeel echter met een min. Net als 

bij het vorige onderdeel onderbouwde participant 1 de mening hier met persoonlijke reden. Omdat 

de participant zelf niet geld wil nalaten, is de participant het oneens met de inhoud van de tekst. 

Participant 2 vond dat dit stuk niet thuishoorde in deze brochure en participant 6 vond het onderdeel 

niet belangrijk. 

 

3.2.10 Argumentatie op basis van autoriteit 

Deze soort argumentatie komt in de brochure op drie verschillende manieren voor. Als eerste wordt 

er gebruik gemaakt van een bekend persoon, vervolgens komt er een ervaringsdeskundige aan het 

woord en als laatste geeft een expert zijn mening.  

Ten eerste is er een uitspraak van een bekend persoon, in deze brochure is dat Floortje 

Dessing. Door veel participanten wordt hier in eerste instantie niks over opgemerkt. Wanneer hier 

later in het interview naar werd gevraagd, werd er een positieve beoordeling aan gegeven. Participant 

1 had in de brochure ook niks erbij gezet, maar begon in het begin van het interview wel over dit 

onderdeel.  

 

ITEE: “… Ik ben persoonlijk gek op Floortje Dessing dus dan is het meteen wel duidelijk 

waar het dan een beetje over gaat.” 

 

Behalve deze persoonlijke reden vonden de participanten dit onderdeel pakkend, duidelijk en 

belangrijk. Participant 5 gaf in het interview expliciet aan dat dit onderdeel diende om mensen te 

‘triggeren’, zodat men het goede doel op zou nemen in het testament. Participanten gaven duidelijk 

aan dat het belangrijk was dat de bekende persoon, in dit geval Floortje Dessing, verbonden was met 

het doel van het goede doel. 

 De tweede manier waarop in deze brochure gebruik wordt gemaakt van argumentatie op basis 

van autoriteit is door de mening van een ervaringsdeskundige in de tekst te plaatsen. Dat is in dit 
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geval mevrouw De Jong. Dit werd door zes van de acht participanten met een plus beoordeeld. Men 

vond het voorbeeld goed, duidelijk en prettig om te lezen. Participant 2 vond het onduidelijk waarom 

er een uitspraak van deze vrouw in de brochure moest staan. Opvallend is de uitspraak van participant 

1 over dit onderdeel: 

 

ITEE: “… en met die mevrouw ook niet [word ik niet overtuigd om te doneren]” 

ITER: “Maar daar staat wel een plusje bij.” 

ITEE: “Ja van mevrouw De Jong. Ik vind het doel wat zij eraan geeft, de manier waarop zij 

het doet, vind ik wel heel goed maar ik zou het zelf nooit doen.” 

 

Doordat de participant aangeeft dat dit onderdeel op de participant zelf nooit overtuigend zou werken, 

wordt duidelijk dat de participant weet dat dit onderdeel overtuigend zou moeten werken.  

 De laatste manier waarop argumentatie op basis van autoriteit in deze brochure wordt gebruikt 

is door de mening van een expert, in dit geval een notaris, te plaatsen. Dit onderdeel bevat echter 

expliciete dubbele argumentatie. De uitspraak van de notaris bevat namelijk ook argumentatie ter 

verklaring. De notaris vertelt dat nalatenschappen niet alleen voor rijke mensen zijn maar dat wel 

10% van de inkomsten van het Groene Doel afkomstig is uit nalatenschappen. Twee van de 

participanten beschouwden dit onderdeel als positief. Daarbij werd door de participanten duidelijk 

aangegeven dat zij het belangrijk vonden dat het een notaris is die over dit onderwerp zijn mening 

geeft. Door andere participanten werd dit onderdeel echter met een min beoordeeld. Deze 

participanten vonden het onderdeel niet duidelijk of hadden een persoonlijke andere reden. Voor 

participant 3 en participant 4 was de reden hetzelfde. Beide participanten vonden dat er in dit 

onderdeel aannames werden gedaan. Participant 3 zegt er het volgende over: 

 

ITEE: “… Oooh ja, dit vond ik minder goed. Zo van ‘het is zeer gebruikelijk om een goed doel 

in het testament op te nemen’.” 

ITER: “Het is te veel?” 

ITEE: “Ja, vond ik wel. Het is helemaal niet zeer gebruikelijk. De meeste mensen doen dat 

niet. Dat zijn volgens mij echt uitzonderingen. Zoals mijn tante. Die had geen kinderen en 

toen haar man overleden is, heeft ze alles aan het Rode Kruis geschonken. Maar dat zijn echt 

de uitzonderingen.” 

 

Participant 4 heeft een mening van gelijke strekking over dit onderdeel. Deze participant gaat in het 

interview duidelijk in op de argumentatie ter verklaring: 
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ITEE: “Ja, en dan vond ik bij die andere dat vond ik dan een min, want ze willen eigenlijk 

uitleggen dat het niet belangrijk is dat je niet heel rijk bent om je geld eraan na te laten.” 

ITER: “Hmm.” 

ITEE: “Maar dan zetten ze er weer bij ‘juist bij kleine nalatenschappen is het belangrijk om 

te veel versplintering te voorkomen’.” 

ITER: “Ja.” 

ITEE: “Nou, dat vind ik dan echt van nou, dat vind ik weer zo’n aanname.” 
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4. Conclusie en discussie 
 
Het doel van dit onderzoek was om een antwoord te kunnen geven op de volgende onderzoeksvraag: 

 

Op welke manier verwerken lezers de argumentatie in nalatenschapbrochures van goede doelen? 

 

Deze onderzoeksvraag valt in twee deelvragen uiteen: 

1. Welke typen argumentatie worden in nalatenschapbrochures gebruikt? 

2. Welke typen argumentatie werken overtuigend op de lezers? 

 

Om antwoord te kunnen geven op beide deelvragen is er voor elke deelvraag een ander soort 

onderzoek uitgevoerd. De antwoorden op beide deelvragen leiden tot het antwoord op de 

onderzoeksvraag. De eerste deelvraag luidt als volgt: 

 

Deelvraag 1: Welke typen argumentatie worden in nalatenschapbrochures gebruikt? 

 

Om de eerste deelvraag te kunnen beantwoorden is er een corpusanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse 

is gebleken dat argumentatie op basis van autoriteit het meest voorkomende argumentatietype is in 

nalatenschapbrochures. Ook argumentatie op basis van voor- en nadelen komt in alle geanalyseerde 

brochures voor. Argumentatie ter voorspelling en argumentatie ter verklaring komen in drie van de 

vier brochures voor. Tot slot komt argumentatie op basis van analogie in slechts één van de brochures 

voor. Op basis van onderzoek van Schellens en De Jong (2000) was de volgende verwachting 

opgesteld: 

 

Verwachting 1: Argumentatie op basis van voor- en nadelen, argumentatie ter voorspelling, 

argumentatie op basis van autoriteit en argumentatie op basis van voorbeelden zullen de 

typen argumentatie zijn die het meest voorkomen in nalatenschapbrochures. 

 

De opgestelde verwachting blijkt niet uit het onderzoek. Drie van de vier verwachte 

argumentatiesoorten komen ook daadwerkelijk naar voren in het onderzoek. Argumentatie op basis 

van voor- en nadelen en argumentatie op basis van autoriteit komen in alle geanalyseerde brochures 

voor. Argumentatie ter voorspelling komt slechts in drie van de vier brochures voor. Argumentatie 

op basis van voorbeelden komt helemaal niet in de geanalyseerde brochures voor. Het feit dat 

argumentatie op basis van voorbeelden niet gebruikt wordt in de nalatenschapbrochures kan mogelijk 
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verklaard worden uit het feit dat lezers in sommige gevallen argumentatie op basis van autoriteit 

kunnen zien als argumentatie op basis van voorbeelden. In één geval zou argumentatie op basis van 

autoriteit namelijk gemakkelijk verward kunnen worden met argumentatie op basis van voorbeelden, 

namelijk bij het testimonial van een ervaringsdeskundige. In dit geval lijken de twee 

argumentatietypen op elkaar, hoewel het daadwerkelijk om argumentatie op basis van autoriteit gaat.  

Er kan dus gesteld worden dat de resultaten die Schellens en De Jong (2000) hebben gevonden 

voor persuasief voorlichtingsmateriaal niet direct gelden voor marketingcommunicatie in de non-

profit sector. Hierbij gaat het specifiek om nalatenschapbrochures. Het is goed mogelijk dat de 

gevonden resultaten van Schellens en De Jong (2000) wel gelden voor marketingcommunicatie in de 

non-profit sector wanneer er gekeken wordt naar folders en brochures die afkomstig zijn van andere 

instanties of brochures die een ander onderwerp hebben. Hier is verder onderzoek voor nodig. Enkele 

gevonden argumentatietypen komen wel overeen, maar er is ook argumentatie gevonden die in het 

onderzoek van Schellens en De Jong (2000) niet naar voren komen net als dat er argumentatie 

ontbreekt die Schellens en De Jong (2000) wel hebben gevonden. 

 De verschillen tussen de gevonden resultaten en verwachting kunnen ook voortkomen uit 

mogelijke tekortkomingen van het onderzoek. Zo is het mogelijk dat wanneer het corpus vergroot 

wordt, er meer soorten argumentatie naar voren komen. 

 

De resultaten van eerste deelvraag gelden als basis voor het onderzoek dat is uitgevoerd om antwoord 

te kunnen geven op de tweede deelvraag. Deze deelvraag luidt als volgt: 

 

Deelvraag 2: Hoe evalueren de lezers de gevonden argumentatietypen? 

 

Voor deze deelvraag is de volgende verwachting opgesteld: 

 

Verwachting 2: De argumentatietypen die de lezer zal beschouwen als overtuigend zijn: 

argumentatie op basis van autoriteit, argumentatie op basis van regels, argumentatie op basis van 

voor- en nadelen en argumentatie ter voorspelling. 

 

De in de corpusanalyse gevonden argumentatiesoorten zijn verwerkt in een nalatenschapbrochure van 

een niet-bestaand goed doel. Aan de hand van diepte-interviews is deze brochure onderzocht. Over 

het algemeen werd de brochure als positief beschouwd. Men vond de brochure duidelijk, prettig om 

te lezen en informatief. Het doel van de brochure, mensen overtuigen om het Groene Doel op te 

nemen in het testament, werd door de participanten herkend.  
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 Argumentatie op basis van analogie werd door de participanten heel verschillend beoordeeld. 

Er werden meer plussen dan minnen gegeven. Enkele participanten vielen bij dit onderdeel over het 

feit dat er aannames werden gedaan. Argumentatie op basis van voorspelling zorgde ook voor 

verdeling onder de participanten. Er werden evenveel plussen als minnen gegeven. Eén van de 

participanten vond dit onderdeel echter wel het meest overtuigende deel van de brochure. 

Argumentatie op basis van voorspelling wordt hier dus wel als overtuigend beschouwd. Argumentatie 

op basis van voor- en nadelen werd door vijf participanten met een plus beoordeeld en door drie 

participanten met een min. De meeste participanten beschouwden dit onderdeel als informatief. Eén 

van de participanten gaf expliciet aan dat dit onderdeel overtuigend kan werken op lezers. 

Argumentatie op basis van autoriteit werd op verschillende manieren beoordeeld. De autoriteit in de 

vorm van een bekend persoon werd gezien als positief en door twee participanten werd ook duidelijk 

aangegeven dat dit overtuigend werkt. Een autoriteit in de vorm van een ervaringsdeskundige werd 

door de meeste participanten ook als positief beschouwd maar werkte niet erg overtuigend. De laatste 

vorm van argumentatie op basis van autoriteit, de expert, werd door de meeste participanten als 

negatief beschouwd. Dat zij deze vorm een min gaven, kan echter ook worden verklaard door het feit 

dat er in deze vorm argumentatie ter verklaring verstopt zat. Men vond namelijk dat hier te veel 

aannames werden gedaan.  

 Er kan worden gesteld dat, behalve argumentatie ter verklaring, alle argumentatietypen als 

positief werden beschouwd. Van argumentatie ter voorspelling en argumentatie op basis van voor- 

en nadelen werd door de participanten als overtuigend beschouwd. Eén van de vormen van 

argumentatie op basis van autoriteit, een bekend persoon als autoriteit, werd door de meeste 

participanten als meest overtuigend beschouwd. De participanten waren dus in staat om de 

argumentatie uit de tekst te halen. Opvallend is dat één participant een gedeelte zonder argumentatie 

als meest overtuigend beschouwde. 

 Deels is aan de opgestelde verwachting voor deelvraag twee voldaan. Zowel argumentatie op 

basis van autoriteit, argumentatie op basis van voor- en nadelen en argumentatie ter voorspelling 

worden als overtuigend gezien door de participanten. Over het argumentatietype argumentatie op 

basis van regels kunnen geen uitspraken worden gedaan. Deze vorm van argumentatie is namelijk 

niet gevonden in de corpusanalyse en daarom niet meegenomen in het tweede deel van het onderzoek. 

Er is verder onderzoek nodig om uit te kunnen zoeken of dit type argumentatie ook als overtuigend 

wordt beschouwd.  

 Om de evaluatie van de lezers meer concreet te maken, kan er in vervolgonderzoek gebruik 

gemaakt worden van de evaluatievragen die zijn opgesteld door Schellens en Verhoeven (1994). Elk 

argumentatietype kent verschillende evaluatievragen waarmee getoetst kan worden om welke 
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redenen men de argumentatie aanneemt of verwerpt. Een onderzoek naar welke evaluatievragen 

lezers toepassen bij het verwerken van argumentatie kan meer en concreter inzicht bieden.  

Naast de al genoemde beperkingen kent het onderzoek nog een beperking. Ten eerste kunnen 

er in vervolgonderzoek twee groepen participanten met elkaar worden vergeleken. Sommige 

participanten bleken namelijk van tevoren helemaal niet overtuigd te kunnen worden door de 

brochure omdat zij er permanent tegen waren. Voor vervolgonderzoek kan het interessant zijn om 

deze gegevens mee te nemen. Zo kan er worden gekeken of lezers die voor het lezen van de brochure 

al tegen zijn anders reageren op de argumentatietypen dan lezers die mogelijk overtuigd kunnen 

worden door de brochure.   
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 – Argumentatiesoorten 

 

Argumentatie ter voorspelling 

A leidt over het algemeen tot B 

B leidt over het algemeen tot C 

Dus: A leidt over het algemeen tot C 

 

Argumentatie ter verklaring 

B is het geval 

A leidt over het algemeen tot B 

Dus: A is het geval 

 

Argumentatie op basis van regels 

Gedragsregel 

Als A dan moet B uitgevoerd 

A is het geval 

Dus: B moet uitgevoerd 

 

Waarderingsregel 

A heeft eigenschap E 

Als een A eigenschap E heeft, is W over A gerechtvaardigd 

Dus: A is W (waardering W over A is gerechtvaardigd) 

 

Argumentatie op basis van voor- en nadelen 

Actie A heeft de voordelen B en de nadelen C 

Actie X heeft de oordelen Y en de nadelen Z 

B en Z zijn samen zwaarder dan C en Y 

Dus: Actie A is gewenst 

 

Argumentatie op basis van autoriteit 

A zegt dat P 

Dus: P 
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Argumentatie op basis van voorbeelden 

In A1 is B het geval 

In A2 is B het geval 

Dus: In alle A’s is B het geval 

 

Argumentatie op basis van analogie 

In geval A was X het geval 

B komt overeen met A 

Dus: Als B dan is X het geval 
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Bijlage 2 – Brochure  
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Bijlage 3 – Lijst met afkortingen 

 

PLUSSEN 

B = Zeer belangrijk 

D = Zeer duidelijk 

I = Informatief; precies wat ik wilde weten 

P = Prettig om te lezen 

E = Zeer mee eens 

G = Voorbeeld is goed 

A = Andere reden 

 

MINNEN 

NB = Niet belangrijk 

ND = Niet duidelijk 

NI = Niet informatief; te veel of the weinig informatie 

NP = Niet prettig om te lezen 

NE = Niet mee eens 

NG = Voorbeeld is niet goed 

A = Andere reden 
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Bijlage 4 – Uitwerking interviews 

 

Interview 1 

 

Geslacht: Man 

Leeftijd: 76 

Opleiding: Middelbare school 

 

ITER: U hebt een brochure gekregen over het Groene Doel. Zoals ik heb gevraagd heeft u bij sommige delen 

een plusje of een minnetje gezet en om het voor het onderzoek duidelijker te maken heeft u daarna bij elk 

plusje of minnetje een letter gezet. Om de plusjes, minnetjes en letters voor mij duidelijk te maken zodat ik 

ze later goed kan interpreteren, gaan ik u nu een aantal vragen stellen en daarna gaan we de ingevulde 

brochure even langs lopen. Ik wil wel graag duidelijk maken dat er geen foute meningen zijn. Zoals eerder 

gezegd kan het ook zo zijn dat u een plusje of minnetje hebt gezet op basis van gevoel en zonder een 

logische redenatie. Ook dan hoor ik dat graag. Goed? 

ITEE: Prima. 

ITER: Oké, wat vindt u van de tekst in het algemeen? 

ITEE: Ik vind het wel een mooie tekst. Er zijn alleen een paar dingen waarvan ik denk dat het onzin is. Dat 

heb ik er ook bijgezet bij de plusjes en minnetjes. Voor de rest vond ik het duidelijk.  

ITER: Oké, dus over het algemeen goed alleen sommige stukjes horen er niet in. 

ITEE: Ja, inderdaad. 

ITER: Oké, duidelijk. Wat denkt u dat het doel van de tekst is? Is dat na het lezen van de brochure duidelijk 

geworden? 

ITEE: Hoe bedoel je? 

ITER: Nou wat wil de tekst dat er gaat gebeuren? Wat willen de schrijvers van de tekst bereiken? 

ITEE: Oh nou, het doel is om geld bij elkaar te halen voor het Groene Doel. En dan hier specifiek om 

nalatenschappen, om de natuur met je erfenis een beetje mooi te houden.  

ITER: Oké, nou dat klopt wel ja. Eerder zei u dat u de tekst duidelijk vond. Kunt u uitleggen waarom u dit 

vindt? 

ITEE: Ik vond vooral de voorbeelden van de mensen heel duidelijk. Ik ben persoonlijk gek op Floortje 

Dessing dus dan is het meteen wel duidelijk waar het dan een beetje over gaat.  

ITER: Oké nou hartstikke fijn. Dan stel ik voor dat we nu de brochure even bekijken met de plusjes en 

minnetjes erbij.  

ITEE: Oké.  

ITER: Oké, nou bij het eerste gedeelte “Wie zijn wij” staat een plusje. U heeft er een D bij geschreven, van 

duidelijk. Kunt u dit uitleggen? 

ITEE: Er zat verder weinig… Het is kort en bondig. Die mensen zijn op reis geweest, hebben slechte plekken 

gevonden in de natuur en daar willen ze wat aan doen. Het is heel duidelijk wat ze in dit stuk over willen 

brengen.  

ITER: Dat is duidelijk. Toch staat er een minnetje bij het tweede gedeelte. Met een NB. Waarom is dit 

volgens u niet belangrijk? 

ITEE: Nou ik vind het niet echt belangrijk hoeveel kantoren ze hebben en waar die kantoren zitten. Dat 

maakt mij niet zo veel uit.  

ITER: Het stukje heeft geen duidelijke toepassing? 

ITEE: Nee, het is niet belangrijk nee. Het is heel fijn voor hun dat ze internationaal handelen maar dat zou 

voor mij nou echt niet doorslaggevend zijn.  

ITER: Oké, op die manier. En dan bij het volgende stukje staat een minnetje.  

ITEE: Nee, dit stuk vind ik niet duidelijk. Er zijn zo veel goede doelen die iets aan de natuur willen doen.  

ITER: Het zijn te veel goede doelen? 

ITEE: Ja, en dan wil ik wel een goed doel steunen waarvan ik zelf al duidelijk weet wat ze doen. 

ITER: Aha, op die manier. Dan snap ik het. Het gaat er dus om dat dit goede doel niet zo bekend is. 

ITEE: Precies. 

ITER: Dat kan een reden zijn inderdaad. Bij het volgende stukje staat een plus.  
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ITEE: Nou de reizigers die op reis gaan en die al het groen zien dat is natuurlijk prachtig en daar ben ik het 

ook wel mee eens.  

ITER: Oké, duidelijke uitleg. En het volgende stuk staat een minnetje bij. En NB, niet belangrijk. 

ITEE: Nee, ik vind dit niet een belangrijk stukje. 

ITER: Het draagt dus niet bij… 

ITEE: Nee 

ITER: … dat mensen worden overgehaald om het doel te steunen. 

ITEE: Nee, nee. En dat stuk eronder vind ik al helemaal raar. Dat is toch alleen van belang voor het goede 

doel zelf. Zij hoeven er geen belasting over te betalen. Dat is voor degene die geld geeft niet zo belangrijk.  

ITER: Hmm, oké. Dus als dat stuk er niet in had gestaan dan had dat geen verschil gemaakt? 

ITEE: Nee, nee, dat zou ik zeker niet hebben gemist.  

ITER: Oké. En de stukjes over hoe je geld kunt nalaten aan dit doel. Daar staan ook minnetjes bij. Waarom? 

ITEE: Nou ja, zoals in ons geval. Wij hebben kinderen. Dan zou ik dat niet zomaar doen. Dan zou ik niet zo 

even een gedeelte aan een ander geven. Dat zij daar gewoon even mee aan de haal gaan.  

ITER: Dat is dus echt persoonlijk. Dat u dan denkt dat het goede doel te veel eer krijgt, dat ze te veel macht 

krijgen. 

ITEE: Ja, dan krijgen ze te veel macht. En het hoort allemaal wel zo, het is wel correct opgesteld maar ik zou 

dat persoonlijk nooit uit handen geven.  

ITER: En met een legaat ook niet dus, want daar staat ook een minnetje. 

ITEE: Met een legaat ook niet inderdaad, en met die mevrouw eronder ook niet. 

ITER: Maar daar staat wel een plusje bij.  

ITEE: Ja van mevrouw De Jong. Ja ik vind ik het doel wat zij eraan geeft, de manier waarop zij het doet, 

vind ik wel heel goed maar ik zou het zelf nooit doen.  

ITER: U zou dus überhaupt dit doel niet steunen? 

ITEE: Nee, niet op deze manier. Als ze met een collecte voor de deur staan dan geef ik wel wat maar ik wil 

niet dat ze in mijn testament staan. Ik wil niet dingen uit handen geven terwijl je zelf erfgenamen hebt.  

ITER: Dus persoonlijk spreekt dit niet echt aan. Maar de tekst zelf… 

ITEE: Ja, die vind ik wel logisch. Dan begrijp ik wel waar het over gaat.  

ITER: Oké. En het één na laatste stukje... 

ITEE: Ja dat gaat me ook weer net te ver. Dit vind ik echt iets voor iemand die geen erfgenamen heeft. Dat is 

voor die mensen echt heel erg mooi. 

ITER: Dat is dus ook persoonlijk. En het laatste gedeelte, over de notaris, wat vind u daar van? 

ITEE: Ja dat is natuurlijk goed dat het allemaal bij de notaris vastgelegd kan worden.  

ITER: En het is ook duidelijk. 

ITEE: Ja het is duidelijk wat ze met dat stukje tekst willen, wat ze ermee bedoelen.  

ITER: Oké mooi, dan is dat duidelijk.  

ITER: Ik heb nog wel even één kort vraagje voor we klaar zijn. U heeft namelijk niks bij de uitspraak van 

Floortje Dessing geschreven terwijl u eerst wel aangaf dat u haar wel leuk vindt. 

ITEE: Ja dat vind ik ook heel belangrijk. Zij heeft alles zelf ondervonden en zij praat ook zelf met al die 

mensen als ze er is.  

ITER: En is het dan belangrijk dat het in deze folder staat? 

ITEE: Ja dat denk ik dan wel.  

ITER: Is het dan ook belangrijk dat er iemand in staat die ook veel doet voor het onderwerp van het goede 

doel? 

ITEE: Ja, want zij heeft dat zelf ook veel gedaan. Als hier nu Rutte had gestaan dan had dat mij niks gedaan. 

Het is niet alleen de naam die het doet het is ook wat ze er voor doen. Het is niet alleen maar even je naam 

weggeven en verder “hallo”.  

ITER: Oké, nou dan is het voor mij zo wel duidelijk. Heeft u verder nog vragen? 

ITEE: Nee. 

ITER: Dan zijn we nu klaar. Bedankt voor uw tijd. 
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Interview 2 

 

Geslacht: Vrouw 

Leeftijd: 76 

Opleiding: Middelbare school 

 

ITER: U hebt een brochure gekregen over het Groene Doel. Zoals ik heb gevraagd heeft u bij sommige delen 

een plusje of een minnetje gezet en om het voor het onderzoek duidelijker te maken heeft u daarna bij elk 

plusje of minnetje een letter gezet. Om de plusjes, minnetjes en letters voor mij duidelijk te maken zodat ik 

ze later goed kan interpreteren, gaan ik u nu een aantal vragen stellen en daarna gaan we de ingevulde 

brochure even langs lopen. Ik wil wel graag duidelijk maken dat er geen foute meningen zijn. Zoals eerder 

gezegd kan het ook zo zijn dat u een plusje of minnetje hebt gezet op basis van gevoel en zonder een 

logische redenatie. Ook dan hoor ik dat graag. Goed? 

ITEE: Uuh ja, oké.  

ITER: Wat vindt u van de tekst over het algemeen genomen? 

ITEE: Ik vind het een goede, duidelijke tekst. 

ITER: Oké, en wat denkt u dat het doel van de tekst is? Komt dat duidelijk over? 

ITEE: Het doel is dat mensen geld nalaten aan het groene doel voor de natuur. 

ITER: Waarom vond u de tekst duidelijk?  

ITEE: Alles stond er wel duidelijk in. Het was allemaal duidelijk aangegeven. En het onderwerp 

nalatenschappen is wel een duidelijk onderwerp.  

ITER: U vindt het wel een toegankelijk onderwerp. 

ITEE: Ja inderdaad, en dan is de tekst ook niet zo moeilijk. 

ITER: Ja, dat is prima. Dan gaan we nu naar de plusjes en de minnetjes kijken die u bij de tekst heeft gezet.  

ITEE: Oké. Nou bij het eerste verhaaltje had ik een B. 

ITER: Haha, nou meteen van start. Oké een B. Dus u vond het belangrijk? 

ITEE: Ja, dat vond ik heel belangrijk. Dat zij dat zelf hebben gezien dat het is aangetast.  

ITER: Oké, dus de ervaring is belangrijk. Een stukje geschiedenis.. 

ITEE: Ja, dat vind ik heel belangrijk. En het stukje eronder had ik een ND, dat vond ik echt helemaal niet 

duidelijk met die 30 kantoren. 

ITER: Niet duidelijk wat ze er mee bedoelen of is het niet duidelijk wat ze er mee willen? 

ITEE: Nee, ik vind het doel van dat stukje niet duidelijk. En bij het stukje over de reisorganisaties en de 

luchtvaartmaatschappijen had ik een B. Want ik vind het wel heel belangrijk dat met die vliegtuigen enzo dat 

nou ja.. 

ITER: Dat ze uitleggen wat ze doen, hoe ze hun werk uitvoeren. 

ITEE: Ja dat het duidelijk is waar ze het heen doen, naar de reisorganisaties enzo. Dat vond ik wel 

belangrijk. Om de natuur te behouden met de uitstoot van de vliegtuigen allemaal, bah. 

ITER: Het is belangrijk dat er iemand is die er wat aan doet. Oké, en het stuk eronder? 

ITEE: Nou dat stuk over het vele reizen vind ik niet duidelijk. Daar had ik dus ook een ND.  

ITER: En waarom vond u dat niet duidelijk? 

ITEE: Nou het is gewoon niet duidelijk, het is me niet duidelijk waarom ze dat hier uitleggen.  

ITER: Aah oké, dus het is wel duidelijk waar het om gaat in dit stukje maar het is niet duidelijk waarom het 

in de brochure staat.  

ITEE: Ja precies. Nou en bij het volgende stukje had ik NI, dat was niet informatief of te weinig informatie.  

ITER: Ja, dat klopt. 

ITEE: Nou dat vond ik er van, en dan van het stukje erna.. 

ITER: Vond u het dan niet informatief of was er te weinig of te veel informatie? Waarom was het precies 

NI? 

ITEE: Ik vond het te weinig informatie. 

ITER: Er had meer uitleg bij gemoeten? 

ITEE: Ja precies. Over de ANBI? 

ITER: Ja over dat ja, daar snapte ik niks van. Dan wil ik daar meer over weten. Wat is het nut ervan. 

ITEE: En dan over het opnemen dat vond ik zeer belangrijk. En ik heb er ook een G bij gezet. Voorbeeld is 

goed.  

ITER: Is het belangrijk dat het in staat of is het een goede uitleg? Hoe moet ik de G interpreteren? 
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ITEE: Ik vond het wel een goede uitleg. 

ITEE: En dan bij het stukje eronder had ik een NB. Niet belangrijk. 

ITER: Hmmm. 

ITEE: Dat die vrouw dat dan doet dat vind ik wel goed maar.. 

ITER: Waarom het er in staat… 

ITEE: Waarom het er in staat dat vond ik niet zo belangrijk.  

ITER: Oké.  

ITEE: En dan bij het volgende stukje had ik een A. Dat was om andere reden. 

ITER: Ja, bij het minnetje.  

ITEE: Ja. En bij het volgende had ik een ND. Dat was me niet duidelijk. 

ITER: Over de notaris? 

ITEE: Ja daar snapte ik niet zo veel van. 

ITER: En waarom had u dan bij het stukje er boven een minnetje? Waar de A bij staat. 

ITEE: Uuuh, dan moet ik weer even heel goed nadenken. 

ITER: Oké.  

ITEE: Oh, dat was over het iemand aannemen. 

ITER: Ja. 

ITER: Bent u het er niet mee eens of heeft u zoiets van, nou waarom staat dit er nou in, dit wil ik helemaal 

niet er in hebben. 

ITEE: Nee, dat hoeft van mij niet in dat boekje te staan. 

ITER: Oké, duidelijk. Nou dan heb ik nog één vraag, want u heeft bij de quote van Floortje Dessing geen 

plusje of minnetje gezet. Is dat met een reden? 

ITEE: Nee, inderdaad.  

ITEE: Ik vind het wel goed, want zij is daar heel goed in met de natuur enzo.  

ITER: Is het dan ook belangrijk dat er een beroemdheid in staat? 

ITEE: Ja dat denk ik wel. Het spreekt de mensen dan wel meer aan als er een bekend iemand in staat. Zoals 

Floortje hier nu in staat.  

ITER: Oké, dankjewel. Dat is duidelijk. Heeft u verder nog vragen? 

ITEE: Nee. Zijn we klaar? 

ITER: Ja dan zijn we klaar. Bedankt voor uw hulp. 
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Interview 3 

 

Geslacht: Vrouw 

Leeftijd: 58 

Opleiding: HBO 

 

 

ITER: U hebt een brochure gekregen over het Groene Doel. Zoals ik heb gevraagd heeft u bij sommige delen 

een plusje of een minnetje gezet en om het voor het onderzoek duidelijker te maken heeft u daarna bij elk 

plusje of minnetje een letter gezet. Om de plusjes, minnetjes en letters voor mij duidelijk te maken zodat ik 

ze later goed kan interpreteren, gaan ik u nu een aantal vragen stellen en daarna gaan we de ingevulde 

brochure even langs lopen. Ik wil wel graag duidelijk maken dat er geen foute meningen zijn. Zoals eerder 

gezegd kan het ook zo zijn dat u een plusje of minnetje hebt gezet op basis van gevoel en zonder een 

logische redenatie. Ook dan hoor ik dat graag. Goed? 

ITEE: Goed.  

ITER: Over het algemeen, wat vond u dan van de tekst? 

ITEE: Prima, op een paar dingetjes na. 

ITER: Oké, en welke dingetjes zijn dat dan? 

ITEE: Nou, soms dacht ik daar kan wel eventjes een komma in plaats van een punt. 

ITER: Oké, tekstuele dingen dus. 

ITEE: Ja.  

ITER: Oké, en wat denkt u dat het doel is van deze brochure? 

ITEE: Nou dat we er even over gaan nadenken en dat we later bij het testament er ook bij stilstaan van willen 

we hier ook aan schenken.  

ITER: Ja, en de argumentatie die daarvoor gebruikt wordt. Is die duidelijk? Komt het over wat ze willen? 

ITEE: Uhm, ik had bij één punt… even kijken hoor… deze vond ik minder goed. “Veel reizen en een groene 

natuur, dat is van het Groene Doel wil”. Waarom moet je veel reizen om een groene natuur.  

ITER: Oh op die manier ja. Het is meer dat de visie van het Groene Doel is dat je veel kunt reizen maar dat 

je niet tegelijkertijd de natuur heel erg beschadigd er mee.  

ITEE: Oh dus het is niet per se aan elkaar verbonden. Dat je veel moet reizen om zo een groene natuur te 

hebben. 

ITER: Nee, dat is het niet inderdaad.  

ITEE: Ooh, oké. 

ITER: Dan gaan we nu even de plusjes en minnetjes bij langs lopen. Dan weet ik namelijk de redenen achter 

de notities.  

ITEE: Oké. 

ITER: Bij het eerste stukje staat informaties. Want.. 

ITEE: Het is duidelijk allemaal. 

ITER: Het is duidelijk waar ze vandaan komen.  

ITEE: Ja. 

ITER: Oké en bij het stukje er onder staat NP. Niet prettig. 

ITEE: Ja, dat was niet fijn om te lezen.  

ITER: Oké, dat was dat tekstuele stukje. 

ITEE: Ja dat was met die komma’s. Met de komma’s leest het wat meer door zonder dat je denkt van “hooo” 

zo zeg maar. 

ITER: Ja, inderdaad.  

ITER: Oké en bij het volgende stukje staat een minnetje en een A. Waarom is het een minnetje hier? 

ITEE: Uuuuh, ja andere reden. Dat was niet zo zeer om de doelstellingen maar om de komma’s. Er staan 

punten maar ik zou er zelf een komma neer hebben gezet. Op die manier.  

ITER: Ooh ja, ik denk wel dat het komma’s zijn hoor. Het lijken net punten maar het zijn komma’s. Het zijn 

namelijk hele kleine letters.  

ITEE: Ooh zo.  

ITER: Het zijn waarschijnlijk komma’s. Valt alleen wat klein uit.  

ITEE: O ja, nou dat was dus waarom er ik er een minnetje neer heb gezet.  

ITER: Oké. 
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ITER: En bij het volgende stukje staat een plusje. 

ITEE: Ja, en dat was een E.  

ITER: Ja, mee eens. 

ITEE: Ja, zeer mee eens.  

ITEE: “Door groen te reizen zien reizigers prachtige natuur en dragen daar ook zelf aan bij”. Ja daar ben ik 

het helemaal mee eens.  

ITER: Oké.  

ITER: En dan dit stukje. Een min én een plus. Oké. Waarom is het een min en een plus hier? 

ITEE: Nou ja dat bedoelde ik dus. Met dat veel reizen. 

ITER: O ja dat stukje. 

ITEE: Ja waarom moet je veel reizen? Je hoeft niet per se te reizen als je toch een groene natuur wilt hebben.  

ITER: Ja oké. En dan bij het volgende stukje staat een plusje. 

ITEE: Ja. 

ITER: En er staat een E. Eens. Waarom staat er een E? 

ITEE: Uuh, het is allemaal gewoon heel duidelijk en uuh… 

ITER: Weinig opmerkingen. 

ITEE: Ja precies, het is allemaal gewoon heel duidelijk. 

ITER: En dit is ook een plusje en duidelijk... 

ITEE: Uuh even kijken 

ITER: Ja, een D van duidelijk. 

ITEE: Ja, gewoon allemaal duidelijk. Dit is allemaal gewoon heel erg duidelijk. Echt prima. 

ITER: Ja, oké.  

ITEE: Ja hier had ik ook een G. Voorbeeld is goed. Het is gewoon prima allemaal. 

ITER: Oké. 

ITER: Ooh kijk, hier staan nog minnetjes.  

ITEE: Oooh echt? 

ITER: Ja bij het stukje van de notaris. 

ITEE: Ja dit is allemaal wel helder. Oooh ja dit vond minder goed. Zo van “het is zeer gebruikelijk om een 

goed doel in het testament op te nemen”.  

ITER: Het is te veel? 

ITEE: Ja vond ik wel. Het is helemaal niet zeer gebruikelijk. De meeste mensen doen dat niet. Dat zijn 

volgens mij echt uitzonderingen. Zoals mijn tante. Die had geen kinderen en toen haar man overleden is, 

heeft ze alles aan het Rode Kruis geschonken. Maar dat zijn echt de uitzonderingen.  

ITER: Ja.  

ITEE: Meestal laten ze het na aan de familie. 

ITER: Aan de kinderen. 

ITEE: Ja, maar niet aan een goed doel. Dat is niet gebruikelijk. 

ITER: Nee. Nou bedankt voor de informatie. Als u verder geen vragen meer heeft dan zijn we wel klaar. 

ITEE: Oké, nou graag gedaan.  
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INTERVIEW 4 

 

Geslacht: Vrouw 

Leeftijd: 48 

Opleiding: HBO 

 

ITER: U hebt een brochure gekregen over het Groene Doel. Zoals ik heb gevraagd heeft u bij sommige delen 

een plusje of een minnetje gezet en om het voor het onderzoek duidelijker te maken heeft u daarna bij elk 

plusje of minnetje een letter gezet. Om de plusjes, minnetjes en letters voor mij duidelijk te maken zodat ik 

ze later goed kan interpreteren, gaan ik u nu een aantal vragen stellen en daarna gaan we de ingevulde 

brochure even langs lopen. Ik wil wel graag duidelijk maken dat er geen foute meningen zijn. Zoals eerder 

gezegd kan het ook zo zijn dat u een plusje of minnetje hebt gezet op basis van gevoel en zonder een 

logische redenatie. Ook dan hoor ik dat graag. Goed? 

ITEE: Ja dat is goed. 

ITER: Oké, dan gaan we van start. Wat vond u van de tekst? 

ITEE: Wel goed, zaten wel wat foutjes in. En het was niet altijd een heel prettige tekst om te lezen.  

ITER: Oké en kunt u daar een voorbeeld van geven? Een voorbeeld van dat het niet prettig om te lezen was.  

ITEE: Uuh, nou ik ben eerst uitgegaan van de hoofdtekst “reizen voor een groene wereld”, en daarna zag ik 

pas dat het nalaten aan het Groene Doel was. Dus ik schrok ineens wel wat van het feit dat het over 

testamenten ging en de dood. Ik dacht het gaat gewoon over een goed doel, dus. En er worden enkele 

aannames in de tekst gedaan, waarvan ik denk van nou… dat hoeft helemaal niet.  

ITER: Oké op die manier. En wat denkt u dat het doel van de brochure is? 

ITEE: Ik denk dat het doel is dat de mensen dít goede doel in hun erfenis opnemen, in hun nalatenschap.  

ITER: Oké, dat klopt wel inderdaad. Dan gaan we nu even de plusjes en minnetjes die u erbij heeft gezet, bij 

langs lopen.  

ITEE: Oké. 

ITER: Oké, de uitspraak van Floortje Dessing.  

ITEE: Ja, dat vond ik wel een plus, vanwege dat dat een duidelijke tekst is en dat het een pakkende tekst is.   

ITER: Oké, en dan van het stuk eronder. 

ITEE: Het eerste gedeelte vond ik informatief en het tweede vond ik ook wel informatief. Zo krijg je even 

wat info. 

ITER: Oké, en dan het volgende stukje. 

ITEE: Ja, “wat doen wij?”, het eerste stukje heb ik een P bij gezet, van prettig om te lezen. En het tweede 

stuk heb ik een plus en een min. De eerste zin is prima om te lezen en bij de tweede zin gaat het eigenlijk 

meteen om een aanname.  

ITER: Oké, en dat is dus een min? 

ITEE: Ja, want ik hou niet van aannames.  

ITER: Oké, dat is goed om te weten. 

ITEE: En dan “het Groene Doel steunen”.  

ITER: Ja, inderdaad. 

ITEE: Nou, daarvan is weer het eerste stukje informatief en daarna vond ik het niet meer prettig om te lezen.  

ITER: Oké, waarom was het niet prettig om te lezen? 

ITEE: Vanwege de zinsopbouw.  

ITER: Hoe bedoelt u? 

ITEE: Nou het liep gewoon niet helemaal lekker. Maar daarna was de laatste zin wel weer prima om te 

lezen.  

ITER: Oké.  

ITEE: “Vrijstelling van belasting”, nou ja dat vond ik wel een vrij neutraal stukje. Gewoon wel duidelijk.  

ITER: Niet bijzondere opmerkingen bij dus.  

ITEE: Nee.  

ITER: Oké. 

ITEE: Nou bij het volgende stuk had ik eigenlijk ook niet een plus of een min, want dat is gewoon een 

neutraal stukje. Het is gewoon een informatief stukje.  

ITER: Oké op de manier dus. 

ITEE: Het dit stukje vond ik wel prettig om te lezen en het voorbeeld is goed.  
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ITER: Hmm. 

ITEE: O ja, en hier nog. Informatief. Het eerste stukje. En daarna vond ik het eigenlijk wel, uuh, te, uuh, ja, 

ook weer met een aanname en eigenlijk niet informatief genoeg. Van nou ja,  

ITER: Er moet eigenlijk wat meer uitleg bij. 

ITEE: Ja, en dan vond ik bij die andere dat vond ik dan een min, want ze willen eigenlijk uitleggen dat het 

niet belangrijk is dat je niet heel rijk bent om je geld eraan na te laten. 

ITER: Hmm. 

ITEE: Maar dan zetten ze er weer bij “… juist bij kleine nalatenschappen is het belangrijk om te veel 

versplintering te voorkomen…”.  

ITER: Ja. 

ITEE: Nou, dat vind ik dan dus echt van nou, dat vind ik weer zo’n aanname. 

ITER: Hmm. 

ITEE: Eerst willen ze aangeven van nou het is voor iedereen 

ITER: Ja het is voor iedereen 

ITEE: Je mag zelf weten wat je doet en dan willen ze uiteindelijk toch wel dat je alles toch gewoon aan hun 

nalaat, die aanname krijg je dan een klein beetje. 

ITER: Hmm ja,  

ITEE: Zo van, je moet niet te veel versplinteren.  

ITER: Oké ja. 

ITEE: Dat dus. 

ITER: Nou oké, duidelijk. Heeft u verder nog vragen? 

ITEE: Nee, het is me wel duidelijk. Als je me alleen even laat weten wat eruit komt. 

ITER: Ja dat ga ik doen. Bedankt! 
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Interview 5 

 

Geslacht: man 

Leeftijd: 51 

Opleiding: Universiteit 

 

ITER: U hebt een brochure gekregen over het Groene Doel. Zoals ik heb gevraagd heeft u bij sommige delen 

een plusje of een minnetje gezet en om het voor het onderzoek duidelijker te maken heeft u daarna bij elk 

plusje of minnetje een letter gezet. Om de plusjes, minnetjes en letters voor mij duidelijk te maken zodat ik 

ze later goed kan interpreteren, gaan ik u nu een aantal vragen stellen en daarna gaan we de ingevulde 

brochure even langs lopen. Ik wil wel graag duidelijk maken dat er geen foute meningen zijn. Zoals eerder 

gezegd kan het ook zo zijn dat u een plusje of minnetje hebt gezet op basis van gevoel en zonder een 

logische redenatie. Ook dan hoor ik dat graag. Goed? 

ITEE: Ja, helemaal oké. 

ITER: Fijn. Wat vond u van de tekst? 

ITEE: Duidelijk. Helder.  

ITER: Heeft u daar een voorbeeld van? 

ITEE: Nou ja, behalve het stukje “wat doen wij?”. 

ITER: Hmm, oké. En waarom is dat onduidelijk? 

ITEE: Nou er staat “door groen te reizen, zien reizigers prachtige natuur en dragen daar zelf ook aan bij”.  

ITER: Ja. 

ITEE: Nou, volgens mij hoeft dan helemaal niet.  

ITER: Hoezo? 

ITEE: Nou, als je groen reist, hoef je nog niet per se prachtige natuur ook te zien.  

ITER: Oké. 

ITEE: Nou dat was het enige. 

ITER: Oké. Wat denkt u dat het doel van de brochure is? 

ITEE: Het doel is om mensen, uuh, te bewegen het groene doel op te nemen in hun testament. 

ITER: Dat klopt wel inderdaad. 

ITEE: Gelukkig.  

ITER: Oké, dan gaan we nu de plusjes en minnetjes even bij langs lopen. 

ITEE: Oké.  

ITER: Bij de uitspraak van Floortje Dessing staat een plusje. Duidelijk en belangrijk heeft u erbij gezet. Kunt 

u dit uitleggen? 

ITEE: Nou, daar moet je, uuh, die mensen mee triggeren. Natuurlijk. Om het op te nemen. En dit is gewoon 

kort en bondig.  

ITER: Oké, en het volgende stukje. Een D.  

ITEE: Ja, duidelijke uitleg, uuh uuh, nou wie het Groene Doel is.  

ITER: Oké. Duidelijk waarom het ontstaan is.  

ITEE: Ja zoiets ongeveer. 

ITER: En het volgende stukje, een minnetje.  

ITEE: Omdat dat volgens mij gewoon niet klopt. Tenminste volgens mij hoeft dat helemaal niet zo te zijn.  

ITER: Oké, ja dat waar we het eerder over hebben gehad.  

ITEE: Ja.  

ITER: Hmm. 

ITEE: En dat eronder is een informatief stukje. Over het opnemen in het testament. 

ITER: Ja. 

ITEE: En dan “het Groene Doel steunen” dat uuh, is natuurlijk belangrijk want dat willen ze, nou ze willen 

steun hebben en dan noemen ze het voorbeeld van het opnemen in het testament.  

ITER: Hmm. 

ITEE: Dus de manier waarop je ze kunt steunen.  

ITER: Ja. 

ITEE: Nou en dan een belangrijk stukje natuurlijk omdat er geen belasting wordt betaald.  

ITER: Ja. 
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ITEE: Dus dat vinden mensen ook altijd nog wel prettig. En uuh, die twee manieren worden dus goed 

duidelijk, informatief uitgelegd. 

ITER: O ja, bij het volgende gedeelte. 

ITEE: Ja. 

ITER: Oké.  

ITEE: Wordt dus uitgelegd op welke manieren je ze kunt opnemen in je testament. Nou en dat voorbeeldje is 

wel even 

ITER: Handig. 

ITEE: Wel eventjes leuk. Ja voor de leuk. Nou en uuh, het is ook wel belangrijk dat je hulp kunt krijgen, 

ITER: Bij de executeur 

ITEE: Ja dat, dat je hulp kunt krijgen en hoe je dat dan regelen moet en ook dat stukje van de notaris is 

natuurlijk wel belangrijk. 

ITER: Ja? 

ITEE: Ja, want mensen denken vaak dat ze daar veel geld voor moeten hebben en dat soort dingen en dat 

hoeft dus helemaal niet zo te zijn.  

ITER: Oké. 

ITEE: Dus. 

ITER: Ja, dit was helemaal duidelijk voor mij. Heeft u nog vragen? 

ITEE: Nee, is wel klaar zo. 

ITER: Oké, bedankt voor uw hulp.  
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Interview 6 

 

Geslacht: Man  

Leeftijd: 18 

Opleiding: MBO 

 

 

ITER: U hebt een brochure gekregen over het Groene Doel. Zoals ik heb gevraagd heeft u bij sommige delen 

een plusje of een minnetje gezet en om het voor het onderzoek duidelijker te maken heeft u daarna bij elk 

plusje of minnetje een letter gezet. Om de plusjes, minnetjes en letters voor mij duidelijk te maken zodat ik 

ze later goed kan interpreteren, gaan ik u nu een aantal vragen stellen en daarna gaan we de ingevulde 

brochure even langs lopen. Ik wil wel graag duidelijk maken dat er geen foute meningen zijn. Zoals eerder 

gezegd kan het ook zo zijn dat u een plusje of minnetje hebt gezet op basis van gevoel en zonder een 

logische redenatie. Ook dan hoor ik dat graag. Goed? 

ITEE: Joe, is goed. 

ITER: Oké, dan gaan we beginnen. Wat vond je van de tekst? 

ITEE: Uuh. 

ITER: In het algemeen. 

ITEE: Ja, duidelijk. De grootste delen zijn duidelijk. 

ITER: Oké. Kan je een voorbeeld noemen van wat je precies duidelijk vindt? 

ITEE: Nou, hier bijvoorbeeld [wijst naar pagina in de brochure]. Gewoon lekker bovenaan, helemaal groot. 

Gewoon duidelijk. 

ITER: De quote van Floortje Dessing. 

ITEE: Ja.  

ITER: Oké, even kijken hoor welke vraag. Wat denk je dat het doel van de tekst is? 

ITEE: Meer mensen laten reizen met het Groene Doel. Groen reizen. Ja toch? Ja. Of is dat niet de bedoeling? 

[bladert door brochure] Oooh ja oké dit [wijst naar titel: nalaten aan het Groene Doel]. 

ITER: Had je dat eruit gehaald of niet? 

ITEE: Ja dat wordt achterin over het testament dat je kunt doen. Dat je kunt steunen.  

ITER: Oké. Ja inderdaad. 

ITEE: Oké, nou ik weet wel dat het over reizen gaat. Meer mensen reizen. Ze proberen mensen over te halen. 

ITER: Ja dat is het doel van het Groene Doel zelf. 

ITEE: Ja. 

ITER: O ja, maar ik bedoelde het doel van de brochure. Wat is het doel van de brochure? 

ITEE: Ja mensen het Groene Doel laten helpen.  

ITER: Ja. 

ITEE: Dat mensen het Groene Doel gaan steunen. 

ITER: Ja, dat klopt. En wat vind je dat het meest duidelijke argument is zodat mensen ook echt dit doel gaan 

steunen? 

ITEE: Dit. [Wijst naar de laatste twee pagina’s]. Of nou dit gedeelte niet, maar dit wel.  

ITER: Dus de laatste twee pagina’s. 

ITEE: Ja en dan vooral dit [wijst naar ‘U kunt het Groene Doel op 2 manieren opnemen in uw testament’]. 

ITER: Oké, dat ja. 

ITEE: Ja, van de manier waarop je het kunt doen.  

ITER: Dat is duidelijk. Dan weten mensen wat ze moeten doen. 

ITEE: Ja.  

ITER: Oké, dan gaan we even langs de plusjes en minnetjes. Op de titelpagina heb je twee plusjes en 

duidelijk en belangrijk. Kan je dat nog een beetje verder uitleggen? 

ITEE: Het is gewoon duidelijk. Ja, het geeft het gewoon goed aan. Niet in van die moeilijke woorden.  

ITER: Oké. En de uitspraak van Floortje Dessing. 

ITEE: Gewoon duidelijk. Geen moeilijke woorden. Een kind van vijf zou het nog kunnen begrijpen.  

ITER: Oké, en deze [wijst naar pagina 1]. Wie zijn wij? 

ITEE: Nou ja, duidelijk. En zeg maar ook wel belangrijk deze. 

ITER: Oké.  

ITEE: In de zin van wat er nu allemaal gebeurt en dat het ernstig is. Dat de natuur veel minder wordt. 
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ITER: Dus het is duidelijk wat ze doen. Oké, en ook een I.  

ITEE: Ja, nou ja, dan weet je wel precies hoe groot het is.  

ITER: Oh, hoe groot de organisatie is. 

ITEE: Ja, het Groene Doel.  

ITER: Oké, en bij ‘wat doen wij’ staat ook een I.  

ITEE: Uh, nou daar leggen ze wel deels uit wat ze allemaal, het staat er gewoon boven, wat ze doen. Dat is 

het eigenlijk wel. 

ITER: Oké, en daaronder een D. Is het een D? Ja het is een D. 

ITEE: Ja het is een D. Nou het is duidelijk wat je kunt doen. Hoe je ze kunt steunen zeg maar.  

ITER: Oké, niet zo heel moeilijk dus. En hier een I.  

ITEE: Nou, daar staat eigenlijk hoe je het kunt steunen en waarom je het zou moeten steunen.  

ITER: Oké. En je hebt ook een plusje bij de titel gezet. 

ITEE: Ja, ‘Het Groene Doel steunen’ is gewoon een goede titel. 

ITER: Het is gewoon een goede titel. 

ITEE: Ja. 

ITER: Het is gewoon een goede titel omdat… 

ITEE: Ja, het spreekt aan.  

ITER: Oké. En hier heb je een minnetje.  

ITEE: Ja. 

ITER: Waarom? 

ITEE: Nou, dat vond ik niet zo belangrijk.  

ITER: Niet zo interessant ofzo. 

ITEE: Nee. 

ITER: Oké. Next. Nou ja dit stuk heb je eigenlijk al uitgelegd he. 

ITEE: Ja, maar er moet eigenlijk ook nog een I bij staan vind ik. Informatief. 

ITER: Oh, een B en een I? 

ITEE: Ja.  

ITER: Oké. En waarom dan ook nog een I? 

ITEE: Nou ja, hier staat precies op welke manieren je het kunt doen, het Groene Doel steunen in je 

testament.  

ITER: Ja, dat wist je daarvoor nog niet. 

ITEE: Nee.  

ITER: En daar staat een min. Bij mevrouw De Jong.  

ITEE: Ja, dat interesseert me gewoon niet zo erg.  

ITER: Het interesseert je niet zo. Het had er wel uit gekund en dan nog had je wel een goede brochure 

gevonden.  

ITEE: Ja, inderdaad.  

ITER: Nou, hier staat ook een minnetje bij.  

ITEE: Ja, dat vond ik ook een beetje een vreemd stukje. Ik kon er niet echt wat uit halen.  

ITER: Oké, kan je dat nog verder uitleggen? 

ITEE: Nee, eigenlijk niet.  

ITER: Oké. En deze? 

ITEE: Ja, dat is hetzelfde als mevrouw De Jong.  

ITER: Oké, dat is gewoon niet interessant.  

ITEE: Nee. 

ITER: Oké, dat was het dankjewel. 

ITEE: Geen probleem.  
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Interview 7 

 

Geslacht: Vrouw  

Leeftijd: 31 

Opleiding: MBO 

 

 

ITER: U hebt een brochure gekregen over het Groene Doel. Zoals ik heb gevraagd heeft u bij sommige delen 

een plusje of een minnetje gezet en om het voor het onderzoek duidelijker te maken heeft u daarna bij elk 

plusje of minnetje een letter gezet. Om de plusjes, minnetjes en letters voor mij duidelijk te maken zodat ik 

ze later goed kan interpreteren, gaan ik u nu een aantal vragen stellen en daarna gaan we de ingevulde 

brochure even langs lopen. Ik wil wel graag duidelijk maken dat er geen foute meningen zijn. Zoals eerder 

gezegd kan het ook zo zijn dat u een plusje of minnetje hebt gezet op basis van gevoel en zonder een 

logische redenatie. Ook dan hoor ik dat graag. Goed? 

ITEE: Ja. 

ITER: Nou, dan heb ik een paar vragen voor je.  

ITEE: Oké. 

ITER: Wat vind je van de tekst? In het algemeen. 

ITEE: Goede tekst. 

ITER: Goede tekst. Kun je dat misschien wat verder uitleggen? Waarom? 

ITEE: Jaaaa, informatief goed.  

ITER: Informatief goed. 

ITEE: Ja. 

ITER: Oké, en zijn er ook slechte punten? 

ITEE: Ja, er staat wel heel veel in over dat met nalatenschap.  

ITER: Jij vindt dat dat wat te veel naar voren komt? 

ITEE: Ja. 

ITER: Oké, dat kan. En wat denk je dat het doel van je brochure is? 

ITEE: Uh, wat het Groene Doel doet. Zo? 

ITER: Nou als mensen deze brochure krijgen, waar is de brochure dan voor denk je? 

ITEE: Geld geven.  

ITER: Dat ze geld gaan geven. En kun je dat nog wat specifieker uitleggen?  

ITEE: Nee. 

ITER: Want je zegt zelf dat het wel veel over nalatenschap gaat. 

ITEE: Ja, en dat is in één stukje wel genoeg.  

ITER: Oké. Nou het doel is dus dat mensen geld geven. Welk stukje vind je dat dat het beste aangeeft? 

ITEE: Dat heb ik niet opgeschreven. 

ITER: Nee, maar nu je het hebt gelezen. En je denkt van als ik dit bepaalde stukje lees dan zou ik het snelste 

geld geven.  

ITEE: Ik denk die [wijst]. 

ITER: ‘Het Groene Doel steunen’  

ITEE: Ja. 

ITER: Oké. Nou dan gaan we nu even langs de plusjes en minnetjes. De titel heb je niks bij gezet. Oké, dat 

eerste heb je niks bij gezet. 

ITEE: Nee. 

ITER: Waarom niet? 

ITEE: Nou dat is wel gewoon goed zo. Hoe het er nu staat. Tja. 

ITER: Maar bij iets anders heb je een plus gezet en dat is ook goed neem ik aan. 

ITEE: Ja. 

ITER: En dan staat hier niks bij. Is daar een reden voor? 

ITEE: Ja, het is van beide iets.  

ITER: Hoe bedoel je dat? 

ITEE: Ja, plus en min. 

ITER: O ja, dat kan. Ik zou het wel waarderen als je dat er dan nog even bij zet.  En waarom is het een plus 

en een min? 
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ITEE: Ja, dat weet ik niet.  

ITER: Kun je dat misschien uitleggen? Waarom een plus? 

ITEE: Nou het begin is wel goed, met dat ‘verhaal van het Groene Doel is van een groep jonge reizigers’.  

ITER: Ja, en waarom een min? 

ITEE: Nou, met dan sommige plekken ernstig aangetast zijn.  

ITER: Oh, dat vind je gewoon zelf niet leuk. 

ITEE: Nee. 

ITER: Oké. Daar heb je een plus bijgezet 

ITEE: Ja. 

ITER: En een B of een D. Wat is het? 

ITEE: Een B. 

ITER: Waarom is het belangrijk? 

ITEE: Nou, dat er wel veel kantoren zijn. Dat er overal wel wat aan wordt gedaan.  

ITER: Dat het overal zit. 

ITEE: Ja. 

ITER: Oké, dat kan. En hier staat een plus en een E, bij ‘wat doen wij?’. 

ITEE: Ja. Omdat ik het wel eens ben met wat zij doen. 

ITER: En daaronder heb je een min met een A. Waarom een A? 

ITEE: Nou hier staat er ook in over dat je een nalatenschap kunt doen en bij die andere ook en ik vind dat 

één wel genoeg is en het hoort ook niet bij ‘wat doen wij?’. 

ITER: Oké, ja dat kan inderdaad. Dat is duidelijk. En de volgende is dan ook een minnetje met een A? 

ITEE: Nee, dat is wel plus want als die dan weggelaten wordt dan moet de andere er wel staan.  

ITER: Oké, dan moet die er wel zijn. En er staat onder ‘te veel stukjes met nalatenschap’. 

ITEE: Ja, dat had ik al gezegd.  

ITER: En dan daar een I. 

ITEE: Ja dat is wel goed voor het informatieve.  

ITER: Vrijstelling van belasting. 

ITEE: Ja. 

ITER: Dat is nieuwe informatie. 

ITEE: Ja., dat er geen belasting is.  

ITER: Oké en hier heb je dan nog niks bijgezet. 

ITEE: O ja, inderdaad. 

ITER: Wil je hier nog wat bij zetten dan? 

ITEE: Ja. 

ITER: Oké, het is een minnetje met een A. Waarom? 

ITEE: Nou, het staat er alweer. En het is eigenlijk wel het doel. 

ITER: Oké, maar hieronder staat dan weer een plusje met een I.  

ITEE: Ja, dat wel ja. Dat vind ik belangrijk. Dat dat er in staat. Want dit is wat anders dan dat er bij de 

bovenste staat.  

ITER: Oké, maar het gaat wel beide over… 

ITEE: Ja, maar de bovenste staat ook al bij de anderen.  

ITER: Aaah oké. 

ITEE: Ja, en dit is wel nieuw.  

ITER: Hoe kunnen ze dit oplossen dan? Want ze willen wel twee dingen uitleggen. 

ITEE: Nou, ergens wat weglaten dan en het in één ding zetten.  

ITER: Oké. En hier heb je een G bij gezet. Bij mevrouw De Jong. 

ITEE: Ja, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Dat ze dat erbij doen.  

ITER: En dit. Een I. ‘Wij staan u bij’. 

ITEE: Uh, ja, want dat is ook nieuw omdat ze hem helpen met hoe ze het moeten doen in het nalatenschap 

om geld te geven. 

ITER: En hier staat een A met een minnetje. 

ITEE: Ja. Nou dat is… Het had er niet bij gehoeven.  

ITER: Van de notaris. 

ITEE: Nee.  
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ITER: Nou het is wel een beetje een voorbeeld en hier staat een plus bij mevrouw De Jong. Waarom is dit 

dan een min? 

ITEE: Omdat dit niet belangrijk is. 

ITER: Oké, en hier heb je een plusje gezet.  

ITEE: Ja, dat is altijd wel handig. Informatie daarover.  

ITER: Oké dan heb ik nog één vraag, want je hebt niks bij de uitspraak van Floortje Dessing gezet.  

ITEE: Nee. 

ITER: Waarom niet? Ben je het vergeten en of het je er met een reden niks bij geplaatst? 

ITEE: Vergeten. Ik vind het wel plus omdat het ook wel een mooi voorbeeld is. Dat zij dat zegt. 

ITER: Dat zij dat zegt is belangrijk.  

ITEE: Ik weet niet of ze het echt heeft gezegd. 

ITER: Maar is het dan belangrijk dat zoiets er in staat of dat zij er in staat? 

ITEE: Nou dat toch wel een bekend persoon dat zegt. Die er wat mee heeft. 

ITER: Oké nou bedankt.  
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Interview 8 

 

Geslacht: Man  

Leeftijd: 25 

Opleiding: Universiteit 

 

 

ITER: U hebt een brochure gekregen over het Groene Doel. Zoals ik heb gevraagd heeft u bij sommige delen 

een plusje of een minnetje gezet en om het voor het onderzoek duidelijker te maken heeft u daarna bij elk 

plusje of minnetje een letter gezet. Om de plusjes, minnetjes en letters voor mij duidelijk te maken zodat ik 

ze later goed kan interpreteren, gaan ik u nu een aantal vragen stellen en daarna gaan we de ingevulde 

brochure even langs lopen. Ik wil wel graag duidelijk maken dat er geen foute meningen zijn. Zoals eerder 

gezegd kan het ook zo zijn dat u een plusje of minnetje hebt gezet op basis van gevoel en zonder een 

logische redenatie. Ook dan hoor ik dat graag. Goed? 

ITEE: Yes. 

ITER: Oké, dan komen nu de vragen. Wat vond je over het algemeen van de tekst? 

ITEE: Uhm, ik vond de tekst eigenlijk wel vrij beperkt. Het gaat over een belangrijk iets, je kan iets in je 

testament doen, opnemen. 

ITER: Ja. 

ITEE: En dan vind ik zo’n folder eigenlijk wel vrij beperkt.  

ITER: Het kan wel met wat meer informatie, wat groter. 

ITEE: Ja, als je nu bijvoorbeeld zo’n folder zou krijgen, en die krijg je bijvoorbeeld op een station, dan denk 

ik niet dat iemand nou even snel een testament gaat opmaken. Of hen opneemt in het testament.  

ITER: En wat denk je dat het doel is van de brochure?  

ITEE: Het doel is, in de eerste instantie, denk ik zelf persoonlijk, dat ze er geld mee willen krijgen. Van 

mensen die bewuster zijn en dat ze dan toch via dit goede doel geld willen inzamelen.  

ITER: Ja, en als je dan dat doel voor ogen houdt, welk gedeelte in de tekst speelt daar dan het meeste op in? 

ITEE: Uh, nou ik denk dan toch dat testament, dat ze je willen over halen. 

ITER: Ja, maar ik bedoelde meer van als je dan dat doel hebt, welk gedeelte in de tekst werkt daar het beste 

voor?  

ITEE: Oh, waar ik dat het beste lees? 

ITER: Ja, waarvan je denkt ‘dat werkt het meest overtuigend’. 

ITEE: Hmm, nou dan moet je dus een stukje vertrouwen krijgen dus dan moet het voor diegene die het leest 

dan moet het voor hem belangrijk worden of goed leesbaar zijn. Dan denk ik toch uuh, dat uuh, hoe je het 

kunt doen. ‘U kunt het Groene Doel op twee manieren opnemen in uw testament’. Hier krijgt diegene die het 

leest toch iets meer vertrouwen in de organisatie.  

ITER: Oké. Dan gaan we nu de plusjes en minnetjes langs lopen die je hebt geplaatst. Bij de titel heb je een 

minnetje gezet.  

ITEE: Ja, uiteindelijk wel. Want als je het zo snel even bekijkt ‘Reizen voor een groene wereld’ dan heb ik er 

nog niet een goed beeld bij. Bij reizen denk je in de eerste instantie toch ook meer aan milieuvervuiling.  

ITER: Ja, oké. En dan bij het eerste stuk ‘Wie zijn wij?’. Een plusje met een P, prettig om te lezen. Kun je 

dat uitleggen? 

ITEE: Uh, nou het is redelijk gemakkelijk om te lezen en ze zeggen in het kort wie ze zijn en dat vind ik toch 

ook wel belangrijk. Dus daar is niks mis mee. 

ITER: Oké en dan het stukje eronder. Een I.  

ITEE: Uuh ja, waar staat dat ook al weer voor? 

ITER: Niet informatief.  

ITEE: O ja, nou ik vind het te weinig. Ik had wel wat meer willen lezen over wie de organisatie nou 

uiteindelijk is. Wanneer het opgericht is. 

ITER: Dus je wilt meer informatie? 

ITEE: Ja. 

ITER: Oké. Uh, daarnaast staat een I.  

ITEE: Ja, ‘wat doen wij’. Ik weet alleen even niet meer wat het nu betekent. 

ITER: Informatief.  
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ITEE: Informatief. Nou ik vind in principe dat het wel voldoende is, dat ‘wat doen wij’. Ze zeggen in het 

kort ‘door reisorganisaties, vliegtuigmaatschappijen en overheden…’ 

ITER: Het is duidelijk wat ze doen.  

ITEE: Ja, ik vind het wel voldoende.  

ITER: Oké, en daaronder heb je een B. Belangrijk. 

ITEE: Uh, ja nou kijk hier gaan ze eigenlijk naar het punt wat ze uiteindelijk willen. Dat ze uiteindelijk 

willen dat mensen een testament laten aanmaken. Hier krijg je eigenlijk de kern. 

ITER: De link wordt gelegd. 

ITEE: Ja. Dus dat vind ik zeer belangrijk.  

ITER: Oké. Even kijken hoor, hier heb je weer NI. Niet informatief. 

ITEE: Uuh, ‘Het Groene Doel kan alleen zijn acties uitvoeren met …’ Nou ja, ik vond het, als je het zo leest, 

ITER: Ja. 

ITEE: Dan kan ik niet zo snel zeggen wat ik hier nou precies mee moet. ‘Eén van de manieren...’. Ja. Ik had 

hier wel weer meer gewild.  

ITER: Meer informatie. 

ITEE: Ja. Ik vind het gewoon een belangrijk onderwerp. Nou ja, en dan vind ik dat daar meer mee gedaan 

mag worden. 

ITER: Oké. En waarom heb je daar ND. Niet duidelijk.  

ITEE: Niet duidelijk. Nou dit lijkt mij een heel technisch verhaal. Wat hier gezegd wordt, daar snap ik in de 

eerste instantie niet zo veel van. Als uuh, 

ITER: Als leek. 

ITEE: Ja. 

ITER: Dus had je het er dan liever niet in gewild, of had je liever meer uitleg. 

ITEE: Uh, meer uitleg.  

ITER: Oké. 

ITEE: Want anders doe je er niet veel mee. Dan krijg je een folder en ik denk dan dat je er sowieso niet veel 

mee doet.  

ITER: Oké. Nou even kijken hoor, de quote van Floortje. NP. Niet prettig. 

ITEE: Ik vond het te lang.  

ITER: Een te lange quote. 

ITEE: Ja. ‘Het is belangrijk dat de mooie natuur in de wereld behouden blijft. Daarom is het werk van het 

Groene Doel zo belangrijk’. Tja, ik hou wel gewoon van kortere quotes.  

ITER: Oké. Persoonlijke redenen. 

ITEE: Ja.  

ITER: Ja. Oké. Nou hier heb je een B en een NI.. 

ITEE: Ja die twee stukjes. 

ITER: Een plusje en een minnetje. 

ITEE: ‘Bij een erfstelling benoemt u het Groene Doel tot…’ Uuh. Ja kijk, hier zeggen ze dus eigenlijk weer 

even iets technisch.  

ITER: Ja. 

ITEE: Nou, hoe, hmm, wat, 

ITER: Hoe het in elkaar zit. 

ITEE: Ja. Nou dat vind ik belangrijk. En dan staat eronder dat je zelf mag bepalen hoeveel percentage. Dat 

wordt dan uuh. Nou ja, dat vind ik dan wel weer heel belangrijk dat wordt er zo maar eventjes in gezet en 

nou ja,  

ITER: Oh op die manier. Het had wat meer uitgebreid gemoeten.  

ITEE: Ja, ook weer te weinig. 

ITER: Ja. En daaronder heb je een D, duidelijk. 

ITEE: Ja, ik vond het wel een duidelijk verhaal. ‘U kunt het Groene Doel...’ Ik had trouwens wel zoiets van 

wat betekent legaat nou weer. Maar later dacht ik wel van ik snap het verhaal wel.  

ITER: Oké. Dus het was wel een goede uitleg.  

ITEE: Ja.  

ITER: Oké. De quote van mevrouw De Jong heb je ook een D. 

ITEE: Ja, ik snapte wat ze er mee bedoelden en er was niks mis mee.  

ITER: Oké. En dan hier een B. 
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ITEE: Ja belangrijk.  

ITER: ‘Wij staan u bij’. 

ITEE: Nou, dat was wel even zo van ‘oh ze willen je wel helpen’. Je doet iets belangrijks voor hen en dan 

willen ze je ook helpen. Dat heeft toch ook wel, dat is toch ook wel belangrijk natuurlijk. En dat is dan wel 

goede informatie. Als je er dan toch over nadenkt om het in je testament op te nemen. 

ITER: Hmm. En daaronder heb je een ND. Een minnetje dus, mag ik aannemen. 

ITEE: Ja, uuh. Ik heb het doorgelezen en dan nou ja, ja je kan alle kanten op met wat hij zegt. Het trok me 

niet. Laat ik het zo zeggen.  

ITER: Het was niet een aantrekkelijk stukje? 

ITEE: Nee, ja. 

ITER: En was het ook niet duidelijk dan? 

ITEE: Nou meer zo van dat het niet de aandacht heeft. Als je zo’n folder krijgt nou dan 

ITER: Is het niet belangrijk dat het er in staat? 

ITEE: Ja, dat ja, 

ITER: Nou oké. Bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


