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Samenvatting 
 
In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre tekstkenmerken kunnen bijdragen aan het 
creëren en waarmaken van merkidentiteit. De merkidealen van twee organisaties, 
gemeente Amsterdam en Twynstra Gudde, zijn vergeleken met het imago dat lezers 
toekennen aan de organisaties. In een bureau-analyse is onderzocht welk merkideaal de 
organisaties nastreven en welk identiteitsaspecten van dit ideaal terug komen in de 
teksten van de organisaties. Er zijn tekstkenmerken geselecteerd die horen bij de 
identiteit die de organisaties nastreven. Vervolgens zijn er vier tekstversies ontwikkeld 
die zijn getest in een leesexperiment. De twee originele teksten van de organisaties zijn 
gebruikt en twee gemanipuleerde teksten, de tekst van gemeente Amsterdam met de 
tekstkenmerken die horen bij de identiteit van Twynstra Gudde en de tekst van Twynstra 
Gudde met de tekstkenmerken die horen bij de identiteit van gemeente Amsterdam. In dit 
onderzoek werd verwacht, dat indien tekstkenmerken kunnen bijdragen aan het creëren 
en waarmaken van merkidentiteit, dat lezers aan dezelfde bron een verschillende 
identiteit toekennen. Uit de resultaten komt naar voren dat er twee significante 
verschillen zijn tussen de tekstversies van Amsterdam en dat er één significant verschil is 
tussen de tekstversies van Twynstra Gudde. De gemanipuleerde tekst van gemeente 
Amsterdam (met de tekstkenmerken die horen bij de identiteit van Twynstra Gudde) 
vonden de lezers vriendelijker en slimmer overkomen dan de originele tekst van 
gemeente Amsterdam. De originele tekst van Twynstra Gudde vonden de lezers 
zorgvuldiger dan de gemanipuleerde tekst van Twynstra Gudde (met de tekstkenmerken 
die horen bij de identiteit van gemeente Amsterdam). 
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Inleiding 
 
In de jaren tachtig begon het Amerikaanse energiebedrijf Enron met de levering van gas. 
Begin jaren negentig werd Enron steeds succesvoller en besloot om uit te breiden. De 
kernactiviteiten verschoven van gaslevering naar het kopen en verkopen van 
leveringscontracten op de termijnmarkt. In een mum van tijd investeerde Enron ook 
miljarden in water, telecommunicatie, metaal, chemie, internet, verzekeringen en andere 
producten en diensten. Enron werd een van de grootste bedrijven van Amerika, met een 
waarde van 111 biljoen dollar en meer dan 21.000 werknemers over de hele wereld. 
Aandeelhouders en werknemers noemden het bedrijf de belichaming van de ‘American 
Dream’. Iedereen was positief over Enron, er was een groot vertrouwen in het bedrijf. 
Enron was het grote voorbeeld voor iedereen die meende dat er snel veel geld was te 
verdienen in de nieuwe economie. Aan de goede reputatie van Enron kwam een einde, 
toen in 2002 duidelijk werd dat het bedrijf op het punt stond om failliet te gaan. De 
aandelen kelderden, het vertrouwen was weg en Enron ging failliet.  
 Bovenstaand voorbeeld maakt pijnlijk duidelijk dat er tussen een imago van een 
bedrijf en de werkelijkheid een groot verschil kan zitten. Voor bedrijven en organisaties 
is het belangrijk om een goed imago te hebben. Zonder goed imago zijn er geen 
consumenten of afnemers. Wie bijvoorbeeld geen vertrouwen heeft in een product zal het 
niet aanschaffen.Voor veel bedrijven en organisaties geldt de omgekeerde situatie van 
Enron. De organisatie of het bedrijf staat er goed voor, weet hoe ze wil overkomen en 
heeft een duidelijke identiteit. Helaas komt dit merkideaal niet overeen met het imago dat 
consumenten en afnemers toekennen aan het bedrijf of de organisatie. Consumenten en 
afnemers weten bijvoorbeeld niet wat het bedrijf te bieden heeft en welke waarden 
belangrijk zijn voor het bedrijf, of keuren de waarden van het bedrijf af. Het gevolg is dat 
men kiest voor een bedrijf dat wel een zichtbare identiteit heeft en een positief imago.  
 De oplossing voor bedrijven die zich in een ‘identiteitsloze’ crisis bevinden, ligt 
bij het creëren en waarmaken van een sterke merkidentiteit. In Nederland zijn er al meer 
dan 1000 designbureaus die zich bezig houden met het ontwikkelen van merkidentiteiten. 
Ook in andere landen, over de hele wereld, zijn bureaus actief die merkidentiteiten 
ontwikkelen. Opvallend is dat er in de wetenschap, ondanks de grote vraag naar 
merkidentiteit, nog maar heel weinig aandacht is besteed aan dit onderdeel van marketing. 
Zoals Sanders (2000) aangeeft bestaat er nogal wat Babylonische spraakverwarring op 
het gebied van merkmanagement met betrekking tot de betekenis van het begrip 
merkidentiteit. Het onderzoek naar merkidentiteit staat nog in de kinderschoenen.  
 In deze scriptie wordt een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar merkidentiteit. 
Een merkidentiteit omvat alle kenmerken van een merk of organisatie die zich aanbieden 
voor zintuiglijke waarneming en ervaring. Een merkidentiteit bestaat uit de volgende 
aspecten, zie figuur 1. 
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Figuur 1. Merkidentiteit elementen ( Franzen 2002) 
 
Het element ‘eigendommen’ wijst op bezittingen, zoals kantoren, winkels of voertuigen. 
Het element ‘producten of diensten’, kan bij een bank bijvoorbeeld verwijzen naar de 
service van internetbankieren of het aanbieden van een lage rente. Het element ‘mensen’ 
verwijst naar de mensen die werkzaam zijn bij de organisatie of betrokken zijn bij de 
totstandkoming van het merk. ‘Presentatie’ verwijst naar de visuele herkenning van het 
merk of de organisatie, bijvoorbeeld verpakkingen, logo’s of briefpapier. Ten slotte 
verwijst het element ‘communicatie’ naar alle communicatiemiddelen van een organisatie 
of merk, zoals brieven, mail of folders. 
  In deze scriptie staat het communicatie-element van merkidentiteit centraal. Er 
wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de bijdrage van tekst in het creëren en 
waarmaken van merkidentiteit. De volgende onderzoeksvraag staat centraal: In hoeverre 
kunnen tekstkenmerken bijdragen aan het creëren en waarmaken van merkidentiteit? 
 Een antwoord op deze vraag is gegeven door allereerst dieper in te gaan op de 
begrippen merkidentiteit en imago. Vervolgens zijn de merkidentiteiten en de teksten van 
twee organisaties onderzocht, gemeente Amsterdam en Twynstra Gudde. Met behulp van 
een bureau-analyse is onderzocht welk merkideaal de organisaties nastreven. Daarnaast is 
onderzocht welke identiteit naar voren komt uit de teksten. Bij deze analyse zijn de 
inhoudelijke tekstkenmerken die bijdragen aan de identiteiten van de organisaties 
onderzocht. Vervolgens is met behulp van een experiment nagegaan welk imago lezers 
toekennen aan de organisaties en is onderzocht of lezers aan dezelfde bron een 
verschillende identiteit toekennen. Er zijn twee originele teksten gebruikt en twee 
gemanipuleerde teksten in het experiment. De manipulaties bestaan uit: een tekst van 
gemeente Amsterdam met de tekstkenmerken die horen bij de identiteit van Twynstra 
Gudde en een tekst van Twynstra Gudde met de tekstkenmerken die horen bij de 
identiteit van gemeente Amsterdam. Ten slotte wordt in de conclusie besproken of tekst 
kan bijdragen aan het creëren en waarmaken van merkidentiteit.  

 
Eigendommen 

 
Merkidentiteit 

 
Communicatie 

 
Mensen 

 
Presentatie 

 
Product/Dienst 
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Hoofdstuk 1. Theoretisch Kader 

§ 1.1 Merkidentiteit 
Het onderzoek naar merkidentiteit speelt zich af op een redelijk jong vakgebied, het 
merkmanagement. Verschillende auteurs hebben het identiteitsbegrip op merken 
toegepast en geprobeerd om dit inhoud te geven, bijvoorbeeld: Aaker (1996 in Sanders 
2000), Kapferer (1996 in Sanders 2000) en Keller (1998 in Sanders 2000). Er zijn 
verschillende en uitlopende visies over de definitie van merkidentiteit. De 
kennisontwikkeling van merkidentiteit bevindt zich in een beginfase. 
 De uiteenlopende definities van merkidentiteit worden veroorzaakt door het 
perspectief van waaruit dit begrip wordt benaderd. Van Rekom (1997 in Franzen 2002) 
stelt bijvoorbeeld dat merkidentiteit gelijk staat aan de perceptie die de werknemers van 
de organisatie hebben. Aaker daarentegen definieert merkidentiteit als een set 
merkassociaties in het geheugen van de consument. Hierbij kan gedacht worden aan de 
symbolische waarden van het merk, bijvoorbeeld ‘eerlijk’ of ‘vriendelijk’. Een ander 
twistpunt met betrekking tot het perspectief van waaruit merkidentiteit wordt benaderd, 
heeft betrekking op de realiteit van het merk. Sommige auteurs vinden dat merkidentiteit 
betrekking heeft op de objectieve realiteit, de materiële werkelijkheid van het merk. 
Andere auteurs vinden dat merkidentiteit betrekking heeft op de ideaalsituatie die het 
management voor ogen heeft (Franzen, 2002, p.105).  
 Franzen (2002, p.106) heeft een categorisering gemaakt van het begrip 
merkidentiteit (zie figuur 2). Volgens deze auteur zijn er drie gebieden waarop een merk 
acteert: 

• Het merk als interne perceptie van de zender. Het merk vertegenwoordigt de 
waarden en eigenschappen die de producent in zijn producten of diensten tot 
uiting wil brengen. Bijvoorbeeld een snelle en lekkere maaltijd bij fastfoodketen 
McDonald’s. 

• Het merk als externe perceptie van de ontvanger. Het imago van het merk: het 
merk zoals het aanwezig is in het geheugen van de consumenten en afnemers. 
Bijvoorbeeld een goede en betrouwbare service van Rabobank. 

Deze percepties zijn allebei uiterst subjectief. Het gaat hier om subjectieve beelden die 
mensen hebben gevormd van het merk. De externe perceptie van de ontvanger van het 
merk kan bijvoorbeeld ook negatief zijn. Een klant van Rabobank kan de bank duur en 
onbetrouwbaar vinden. Ten slotte is er nog een derde gebied waarop een merk kan 
acteren: 

• Het merk als objectieve realiteit. De materiële werkelijkheid van het merk zoals 
deze zich aan de waarnemer aandient. Bijvoorbeeld het rode koffiepak van 
Douwe Egberts.  

Deze drie gebieden zijn volgens Franzen (2002, p.106) in twee lagen op te delen: 
• De laag van de feitelijke werkelijkheid. Het gaat hier om de perceptie van 

merkidentiteit zoals die er is. De ene klant van Rabobank vindt de bank 
betrouwbaar, de andere klant is veel negatiever over de bank en vindt de bank 
duur. 

• De laag van de ideaalvoorstellingen. Het gaat hier om de ideaalvoorstellingen die 
de betrokkenen met betrekking tot het merk hebben. Bijvoorbeeld de directeur 
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van McDonald’s die vindt dat zijn fastfoodketen een goede service verleent aan 
gasten, tegen een lage prijs. 

 
De drie gebieden waarop een merk kan acteren en de twee lagen die zijn te onderscheiden, 
leiden volgens Franzen (2002) tot een zestal velden (zie figuur 2). 
 
 Interne perceptie 

(management/ 
personeel 

Externe  
realiteit 
(waarneembaar/ 
te ervaren) 

Externe perceptie 
(consument) 

 
Werkelijkheid 

 
‘zelfbeeld’  
 

 
‘ist’ identiteit 

 
‘imago’ 

 
Ideaalvoorstelling 

 
‘merkideaal’ 
 

 
‘soll’ identiteit 

 
‘merkverwachting’ 

Figuur 2. Schematische weergave merkidentiteit Franzen (2002, p.106) 
 

• Het zelfbeeld. Dit is het beeld dat de (eigen) medewerkers hebben van het merk. 
Het gaat hier om de interne merkperceptie. Het gaat om de perceptie van de 
medewerkers die bij de productie en marketing van het merk betrokken zijn.  

• Het merkideaal. Dit is het beeld dat het management heeft van het merk en heeft 
verwoord in een ‘missie’ en ‘visie statement’. Dit is een geloofsbelijdenis die 
fungeert als richtsnoer voor het handelen van de medewerkers. Het merkideaal 
kan afwijken van het zelfbeeld. Als medewerkers bijvoorbeeld zich niet 
identificeren met de idealen van het management. 

• Ist. De materiële werkelijkheid van het merk. Het merk zoals deze zich als object 
aandient. Met object wordt bedoeld: elke hoedanigheid waarin een merk voor 
waarneming aanwezig kan zijn. Bijvoorbeeld concrete producten, personeel, 
winkels of communicatie.  

• Soll. De gewenste externe merkrealiteit. De voorwaarden waaraan de externe 
realiteit zou moeten voldoen volgens het management. De omzetting van een 
geloofsbelijdenis (met een missie en visie) naar concrete controleerbare 
standaarden van de merkrealiteit. Het gaat hier om de operationele doelstellingen. 
Een automerk dat bijvoorbeeld duurzaam en betrouwbaar wil zijn, zal dat moeten 
vertalen naar het gebruik van goed en kwalitatief hoogwaardig materiaal.  

• Imago. De aanwezigheid van het merk in het geheugen van consumenten en 
afnemers, in de zin van cognitieve, emotionele en conatieve associaties. 

• De merkverwachting. De verwachtingen van de consumenten en afnemers, in de 
betekenis van behoeften en waarden. Consumenten en afnemers kiezen voor het 
merk omdat ze een bepaalde vervulling door het merk verwachten. Het merk 
vervult een behoefte en draagt bij aan het zelfideaal van de afnemer of consument. 
De merkverwachting is altijd positief, omdat men denkt dat het een behoefte 
vervult. De merkverwachting hoeft niet altijd overeen te komen met het zelfbeeld 
of het merkideaal dat in de eigen organisatie aanwezig is. Zo kan een zelfbeeld 
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van een organisatie dat wordt betiteld als exclusieve en voor oudere klanten, door 
consumenten en afnemers worden beschouwd als jong en populair. 

In deze scriptie staan het merkideaal en imago centraal. Het merkideaal van de 
organisatie wordt vergeleken met het imago dat consumenten toekennen aan de 
organisatie.  

§ 1.2 Merkideaal 
Het merkideaal bestaat uit een geloofsbelijdenis die wordt gevormd met behulp van een 
visie en een missie. Thornberry (1997 in Franzen 2002) geeft de volgende definitie van 
een visie: ‘Een beeld van de toekomst: iets wat nog niet echt is, maar wat we ons voor 
ogen stellen; hoe de organisatie (het merk) eruit zou (moeten) kunnen zien, deels 
analytisch, deels emotioneel’. Volgens Sanders (2000, p. 31) zit het bestaansrecht van het 
merk in de visie besloten.  

Een visie kan bestaan uit twee onderdelen, het kerndoel van het merk en de 
kernwaarden (Franzen, 2002). Het kerndoel geeft het bestaansrecht van het merk aan. Het 
is een abstracte formulering van de bijdrage die het merk (de organisatie) levert aan de 
samenleving (Franzen 2002, p.120). De volgende vragen kunnen daarbij een rol spelen: 
‘Waarvoor is dit merk in de wereld? ‘Welke bijdrage levert dit merk aan de 
samenleving?’. Het draait bij een visie, (dus) niet om concrete zaken, zoals winst of 
marktaandeel. De kernwaarden van de visie zijn de waarden en overtuigingen die het 
merk (de organisatie) representeert. Kernwaarden worden gedefinieerd als duurzame 
overtuigingen en vormen de essentiële grondbeginselen waar men in gelooft. De waarden 
waarmee het merk verbonden is, vormen een onderdeel van de merkpersoonlijkheid 
(Franzen 2002, p.121). De meeste organisaties hebben tussen de twee en vijf 
kernwaarden. Uit onderzoek van Collin e.a. (1997 in Franzen 2002) kwam naar voren dat 
bij meer dan vijf kernwaarden de kans groot is dat waarden vergeten worden. Daarnaast 
kwam naar voren dat kernwaarden door de organisatie belangrijk gemaakt moeten 
worden. De organisatie zelf en de afnemers van het merk moeten een goed beeld hebben 
van de kernwaarden. Belangrijk is daarbij dat kernwaarden tijdloos zijn. Kernwaarden 
staan immers vast en veranderen niet met de tijd mee. De kernwaarden van ABN AMRO 
bijvoorbeeld worden al zeven jaar gebruikt (zie figuur 3). 

 
Integriteit 
ABN AMRO is eerlijk, onpartijdig en objectief. Boven alles staat integriteit, in alles wat wij doen, overal en altijd. 
Respect 
Wij zijn overtuigd van de waarde van verscheidenheid van inbreng en gelijke kansen voor iedereen. Wij luisteren, zijn 
begripvol en toegewijd. 
Teamwork 
Teamwork is de sleutel tot succes als marktleider van financiële oplossingen. Wij staan op één lijn met en voor u, en 
zijn open en benaderbaar. We leren voortdurend van elkaar en mobiliseren vanuit de hele organisatie kennis en 
ervaring in het belang van u en van onszelf. 
Professionaliteit 
Wij stellen de hoogste eisen aan onze professionaliteit. We streven naar innovatie en creativiteit, staan open voor 
nieuwe ideeën en handelen besluitvaardig en consistent. Wij zijn vastbesloten excellente kwaliteit te leveren, om op 
die manier langdurige en hechte relaties met u aan te gaan. 
Figuur 3. Kernwaarden ABN AMRO (www.abnamro.nl)  
 
De missie is een opdracht die het merk of de organisatie zichzelf heeft opgelegd. Een 
missie is een concreet en uitdagend doel dat op basis van de visie wordt geformuleerd 

http://www.abnamro.nl/
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(Sanders 2000, p. 31). De missie bestaat uit concrete doelen die kwantitatief of 
kwalitatief van aard zijn. De visie is het idee en de missie geeft de richtlijnen aan voor de 
implementatie van het idee (Franzen 2002). Een missie kan aan verandering onderhevig 
zijn, als immers bepaalde doelen bereikt zijn en de opdracht is voltooid, dient er een 
nieuwe missie te worden geformuleerd. Zo had NASA (National Aeronautics and Space 
Administration) jarenlang de missie: ‘We put men on the moon’. Nadat dit inderdaad 
gelukt was raakte de organisatie in een crisis want de 'mission was solved'. De organisatie 
was zijn drijfveer kwijt. 

§ 1.3 Imago 
Het imago richt zich op de aanwezigheid van het merk in het geheugen van de afnemer. 
In tegenstelling tot het merkideaal, dat een zenderconcept is, gaat het hier om een 
ontvangersconcept. Merknamen die in het geheugen verbonden zijn met allerlei 
elementen worden merkrepresentaties genoemd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan het associëren van Douwe Egberts met koffie drinken. Volgens Franzen 
(2002) hebben volwassen mensen van zo’n 10.000 verschillende merken enige vorm van 
informatie in hun geheugen. Er zijn daarbij grote verschillen tussen de hoeveelheid, de 
inhoud en de sterkte van de informatie. Van het ene merk wordt slechts de kleur van de 
verpakking onthouden, bijvoorbeeld het rode koffiepak van Douwe Egberts, van het 
andere merk kunnen mensen (zelfs) gevoelens hebben van nostalgie, bijvoorbeeld het 
‘Zeeuwse meisje’ en haar boter.  
 Alle ontmoetingen tussen de consument en het merk dragen bij aan de associaties 
die worden gevormd ten opzichte van het merk. Bijvoorbeeld reclames op televisie, 
personeel, service, gebouwen of de verpakking van een product. Franzen en Bouwman 
(1999 in Franzen 2002) onderscheiden verschillende componenten van 
merkassociatienetwerken. Allereerst is er de merkbekendheid, de aanwezigheid van het 
merk (bijvoorbeeld naam of kleur) in het langetermijngeheugen en de mogelijkheid om 
informatie over het merk terug te halen naar het werkgeheugen. Dit gaat gepaard met het 
toekennen van merkbetekenissen: de mentale koppeling van een merknaam aan cognities 
in het langetermijngeheugen. Een tweede component is het toekennen van merkemoties. 
Dit is de mentale koppeling van een merknaam aan emoties. Bijvoorbeeld het krijgen van 
een gelukkig gevoel bij het eten van ‘Côte d’Or’ chocolade. Een derde component is de 
merkpositionering. Het gaat hier om het onderbrengen van een merk bij een groep 
merken op basis van gemeenschappelijke eigenschappen en het onderscheiden van een 
merk binnen de groep op basis van kenmerkende verschillen. Bijvoorbeeld het plaatsen 
van het merk Shell onder de noemer van brandstofleveranciers van tankstations en het 
onderscheiden van Shell omdat zij de brandstof ‘V-power’ levert. Een vierde element is 
de merkgedragsintentie en verwijst naar de neiging om een merk te kopen. Ten slotte 
noemen Franzen en Bouwman (1997 in Franzen 2006, p. 155) de merkattitude. Dit is een 
duurzame evaluatie ten aanzien van een merk gebaseerd op de afweging van positieve en 
negatieve kenmerken. Deze afweging heeft consequenties voor het gedrag ten opzichte 
van het merk. In dit onderzoek staat de merkattitude centraal. Er wordt onderzocht welke 
positieve of negatieve eigenschappen lezers toekennen aan de organisaties die de teksten 
hebben geschreven.  
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§ 1.4 Attitude 
Het begrip attitude is in 1971 voor het eerst geïntroduceerd in het imago-onderzoek door 
Johansson (Pruyn z.j., p. 10). Een attitude wordt beschouwd als voorspelbaar gedrag van 
een individu ten opzichte van een (sociaal) object, hoe een individu denkt over het object 
en het waardeert. Deze definitie is later aangescherpt en gewijzigd door andere theoretici. 
Volgens Hoeken (1998, p. 13.) kan een attitude worden gedefinieerd als een 
‘categorisering van een object op een evaluatieve dimensie’. Hoeken vindt dat de term 
‘object’ ruim geïnterpreteerd moet worden. Het kan een persoon zijn, een instantie, een 
merk of een bepaald beleid. De evaluatieve dimensie bestaat uit het hebben van 
bijvoorbeeld een goed of slecht oordeel van het object, dit wordt opgeslagen in het 
geheugen eventueel met andere informatie over het object (Hoeken 1998, p. 14).
 Fishbein en Ajzen hebben de ‘Theory of Reasoned Action’ (TRA) ontwikkeld, 
een theorie die gaat over de relatie tussen attitude en gedrag (1975 in Hoeken 1998). 
Deze theorie kent: de overtuiging, gedragsattitudes en doelattitudes. Gedragsattitudes 
gaan gepaard met overtuigingen die zich richten op de waarschijnlijkheid dat het gedrag 
bepaalde gevolgen heeft. Doelattitudes kennen overtuigingen die gericht zijn op de 
waarschijnlijkheid dat het doel bepaalde consequenties heeft. Daarnaast is volgens de 
TRA de intentie de belangrijkste determinant om gedrag te vertonen. De intentie is onder 
te verdelen in attitude ten opzichte van gedrag en de subjectieve norm, zie figuur 4.  
 

 
Figuur 4. Theory of Reasoned Action, Fishbein en Ajzen  
 
De gedragsattitude wordt bepaald door de overtuigingen met betrekking tot de 
waarschijnlijkheid dat het gedrag bepaalde consequenties heeft, samen met de evaluaties 
van die consequenties. Zo is het waarschijnlijk dat iemand van vet eten dik wordt en kan 
een evaluatie daarbij zijn: ‘het is vervelend om dik te zijn’. De subjectieve norm wordt 
bepaald door wat de omgeving vindt dat iemand moet doen, samen met de motivatie om 
daar ook aan te voldoen. Deze norm richt zich op de wenselijkheid om te voldoen aan 
gedrag. Zo kan de omgeving vinden dat het ongezond is als iemand gaat roken, een 
motivatie voor iemand kan zijn: ‘ik vind het vervelend dat mensen in mijn omgeving 
roken vies vinden’. Een beperking aan de TRA is volgens Hoeken (1998, p. 45) dat de 
theorie alleen van toepassing is op gedrag dat mensen volledig onder controle hebben. 
Daarnaast is de TRA niet van toepassing op gedrag waar mensen hulp van anderen bij 
nodig hebben en op gewoontegedrag dat zonder nadenken uitgevoerd wordt. 
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Hoofdstuk 2. Onderzoeksvraag 
 
In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal:  
 
In hoeverre kunnen tekstkenmerken bijdragen aan het creëren en waarmaken van 
merkidentiteit? 
 
De volgende deelvragen worden gesteld bij deze hoofdvraag: 
  

• Welke tekstkenmerken dragen bij aan het merkideaal van de afzender? 
• Wat vertellen deze tekstkenmerken over het merkideaal van de afzender? 
• Welk imago kennen lezers toe aan de afzender? 

 
Met behulp van een bureau-analyse wordt een antwoord gegeven op de allereerste en 
tweede deelvraag. Een tekst van gemeente Amsterdam en een tekst van Twynstra Gudde 
zijn geanalyseerd en de merkidealen van de afzenders zijn onderzocht. Vervolgens is in 
een experiment onderzocht welke imago lezers toekennen aan de afzenders van de 
teksten en is onderzocht of lezers aan dezelfde bron een verschillende identiteit 
toekennen. 
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Hoofdstuk 3. Bureau-analyse 

§ 3.1 Theoretisch Kader  
Met behulp van een bureau-analyse zijn de teksten van gemeente Amsterdam en 
Twynstra Gudde onderzocht. Er is geanalyseerd of de teksten getypeerd worden door 
bepaalde tekstkenmerken en of deze tekstkenmerken zijn te herleiden tot een bepaalde 
schrijfstijl.  

Volgens Anbeek en Verhagen (2001) kan een schrijver herkend worden aan zijn 
schrijfstijl. Stijl is op te vatten als het DNA van een schrijver. De stijl van een tekst 
reflecteert de persoonlijkheid van de schrijver. Van sommige teksten wordt het 
bijvoorbeeld direct duidelijk welke schrijver achter de tekst zit. Zoals de zelfgemaakte 
woorden van Kees van Kooten, ‘crommunicatie’ of ‘regelneef’ (Burger en De Jong 2002, 
p.22). Organisaties en merken maken ook gebruik van herkenbare schrijfstijlen. 
Bijvoorbeeld het gebruik van korte zinnen op de website van Karwei en het afsluiten van 
bijna elke alinea met de zin: ‘Geen punt. Bij Karwei’. Een ander voorbeeld is het 
Zweedse taalgebruik van Ikea, met namen als: DOMSJÖ (spoelbak) en BEDDINGE 
LÖVÅS (slaapbank). 

De typerende aspecten van stijl, herkenbaarheid en persoonlijkheid, maken het 
lastig om stijl te onderzoeken in tekst. Een schrijfstijl kan bijvoorbeeld gewaardeerd 
worden of gehekeld worden. Het is lastig om aan te geven wat in een passage of tekst nu 
precies verantwoordelijk is voor de waardering van stijl. De beschrijving van een 
schrijfstijl impliceert namelijk een kennis van een norm, een algemeen ‘kleurloos’ en 
neutraal taalgebruik (Anbeek en Verhagen 2001, p. 6). De karakterisering van een 
bepaalde schrijfstijl kan immers alleen plaatsvinden als er sprake is van 
vergelijkingsmateriaal, een standaard stijl waar de schrijfstijl tegen wordt afgezet. Het is 
niet duidelijk hoe op een objectieve en wetenschappelijke manier kan worden vastgesteld 
wat deze standaard is. 

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is volgens Anbeek en Verhagen (2001) 
om bij het analyseren van teksten te kijken naar de ‘gebruiksnormen’ van afzonderlijke 
taalelementen. Zoals net is aangegeven moet er kennis zijn van een bepaalde norm om 
uitspraken te kunnen doen over een schrijfstijl. De kennis van een norm wordt volgens 
Anbeek en Verhagen bepaald door kennis van gebruiksnormen van taalelementen. Deze 
kennis kan gaan over functies van woorden of zinsconstructies, kortom: over alle 
pragmatische en semantische conventies die een rol spelen bij taal. 

 Een taalkundige karakterisering van een schrijfstijl komt volgens Anbeek en 
Verhagen (2001, p.10) tot stand door in de tekst passages te ontleden die in termen van 
regels en categorieën algemeen geldig geacht worden voor de taal waarin de tekst 
geschreven is. ‘In het Nederlands betekent constructie X nu eenmaal Y en daarom lezen 
we de tekst op een bepaalde manier, die iets met Y te maken heeft’ (Anbeek en Verhagen 
2001, p.11). Door een tekst te analyseren en te vergelijken met een andere tekst wordt 
duidelijk hoe bepaalde kenmerken en taalelementen kenmerkend zijn voor een auteur. In 
het onderzoek van Anbeek en Verhagen zijn twee literaire teksten tegen elkaar afgezet. 
Om de teksten te kunnen typeren is met name aandacht besteed aan de verschillen in 
inhoud van de teksten.  

Burger en De Jong (2002) geven in hun boek Handboek Stijl, verschillende 
stijladviezen om aantrekkelijk te schrijven. De auteurs geven in hun boek aan met welke 
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middelen schrijvers een bepaald effect kunnen bereiken. Het boek is bedoeld als leidraad 
voor schrijvers en niet als een bindend advies (Burger en De Jong 2002, p. 27). 
 Eén van de manieren om een bepaalde stijl tot uiting te brengen is: ‘schrijf 
concreet’(Burger en De Jong 2002, p. 60). Burger en De Jong geven verschillende 
adviezen voor het hanteren en tot uiting laten komen van concreet taalgebruik. Met 
concrete schrijftechnieken kan de schrijver direct aan de lezer duidelijk maken wat hij wil 
zeggen. Concrete woorden verwijzen naar voorstelbare dingen, daden en gebeurtenissen. 
Daarnaast is een belangrijke concretiseringstechniek het gebruik van voorbeelden. Met 
behulp van voorbeelden kan de schrijver algemene beweringen duidelijk maken voor de 
lezer. Het gebruik van opsommingen kan de voorbeelden benadrukken en maakt het 
mogelijk om meerdere voorbeelden de revue te laten passeren. Het toepassen van een 
personificatie maakt het mogelijk om een ding of abstract begrip voor te stellen alsof het 
een levend wezen is. De schrijver kan het verhaal proberen dichter bij de lezer te brengen 
(concreet) door het verhaal actueel te maken met de tegenwoordige tijd. Ten slotte kan de 
schrijver met behulp van cijfers vage hoeveelheden concreet maken. Door cijfers 
daarnaast aan te passen aan de ‘menselijke maat’ is de lezer goed in staat om zich een 
voorstelling te maken van de hoeveelheid. Zo is een oppervlakte van drie voetbalvelden 
makkelijker voor te stellen dan een oppervlakte van 15.000 m2. 
 Een ander stijladvies van Burger en De Jong is: ‘schrijf beeldend’. Met beelden 
kunnen dingen zichtbaar en duidelijk worden gemaakt, en kan worden geamuseerd 
(Burger en De Jong 2002, p. 99). Beeldspraak moet wel aan een aantal eisen voldoen: 
aansluiten bij de kennis van de lezer, origineel zijn, kort zijn en een eenduidige betekenis 
hebben. Middelen waarmee beeldspraak tot uitdrukking kan worden gebracht zijn: 
metafoor, vergelijking, analogie, beeldverhaal, didactische vergelijking, beeldbreuk en 
personificatie. Beelden kunnen concrete zaken die lezers niet zo goed kennen 
aanschouwelijk maken (Burger en De Jong 2002, p. 105). Zo kan het melkwegstelsel 
worden vergeleken met een verzameling knikkers. Beelden kunnen daarnaast, doordat ze 
vergelijken, een overtuigende werking hebben. Zo kan het hebben van de immuun ziekte 
Multiple Sclerose (MS) worden vergeleken met stroom die wel eens uitvalt in een huis. 
Het is vervelend als de stroom uitvalt maar het wordt echt een probleem als allerlei 
dingen in huis zomaar uitvallen en kapot gaan. De stichting MS gebruikte deze 
vergelijking in een reclamespot. In deze televisiespot zit een vrouw in een huiskamer Eén 
voor één gaan er dingen stuk in haar huis, het begint met de lamp in de woonkamer, zie 
figuur 5. Bij de ziekte MS is dit ook het geval, lichaamsfuncties vallen zonder reden uit.  
 

 
Figuur 5. MS wordt vergeleken met het uitvallen van stroom  
 
Beelden kunnen amuseren door een grappig beeld op te roepen bij de lezer. Zoals de 
volgende zin: ‘Hij werkt als een paard door weer en wind, want hij is bepaald geen 
kasplantje’ (Burger en De Jong 2002, p. 106). 
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Een derde advies van Burger en De Jong (2002, p. 123) is: ‘schrijf menselijk’. 
Wie contact wil hebben met de lezer vergroot de kans door menselijk te schrijven (Burger 
en De Jong 2002, p. 123). Schrijvers kunnen met hun schrijverstem verschillende reacties 
ontlokken aan het publiek. Eén van de imagoversterkende strategieën is sympathiek 
overkomen. Lezers vinden het sympathiek als geduldig iets wordt uitgelegd, als de 
schrijver meeleeft met de problemen van de lezer, als de schrijver een eigen misstap 
opbiecht, vragen beantwoord voordat deze gesteld zijn en een gevoel voor humor heeft.  
 Een andere manier om dichterbij de lezer te komen is toenadering zoeken. Met 
lezers kan een meer intieme verstandhouding worden opgebouwd en een meer 
afstandelijke. Het gebruik van het inclusieve ‘wij’ is één van de manieren om een intieme 
verstandhouding met de lezer op te bouwen. Zoals in de passage: ‘We praten heel wat af. 
Meestal doen we dat zonder erbij na te denken’. Het gebruik van het exclusieve ‘wij’ 
leidt tot een grotere afstand. Bijvoorbeeld: ‘Wij hebben in dit artikel onderzocht’. Het is 
volgens Burger en De Jong (2002, p. 131) ouderwets taalgebruik en kan bij de lezer tot 
verwarring leiden. Het gebruik van ‘wij’ kan verwijzen naar een schrijver, maar ook naar 
meerdere schrijvers of zelfs een hele groep. De schrijver kan er ook voor kiezen om de 
lezer direct aan te spreken met ‘u’ of ‘jij’. Hij kan zo de aandacht van de lezer trekken en 
zijn betrokkenheid vergroten. Bijvoorbeeld: ‘Ademt u eens in, en stotter nu een 
willekeurig woord eruit. Schaamt u zich nu ook? Dit overkomt elke dag vele stotteraars 
in Nederland’. 
 Een probleem van toenadering zoeken is het creëren van ‘relatieproblemen’. 
Auteurs die de lezer teveel op de huid zitten of zich verheffen hebben een relatieprobleem 
(Burger en De Jong, 2002, p. 133). Zo kan de schrijver de lezer te vaak aanspreken. 
Bijvoorbeeld: ‘Stel je voor; je loopt op straat. Je hebt net je nieuwe schoenen aan. Je hebt 
natuurlijk je paraplu vergeten’. De lezer wordt hier maar liefst zes keer aangesproken, 
niet alle lezers zijn blij met zoveel persoonlijke aandacht. De schrijver kan ook zijn lezers 
beledigen door arrogant of sarcastisch te zijn. Dit kan optreden als wordt gesuggereerd 
dat de lezer dom of lui is. Bijvoorbeeld: ‘Zoals ik inmiddels al vijf keer heb betoogd’. 

Een andere stijl die gehanteerd kan worden richt zich (Burger en De Jong 2002, p. 
232) op: ‘zinnen, woorden en klanken’. Eén van de adviezen voor het treffen van de 
juiste toon in een tekst is, volgens Burger en De Jong, het kiezen van de juiste woorden. 
Woorden als ‘desalniettemin’ en ‘bevroeden’, zijn niet geschikt voor elk genre. Het is 
belangrijk om het juiste register te kiezen voor elk genre. Burger en De Jong (2002, p. 
236) onderscheiden vier registers van woorden, zie figuur 6. 
 
Register Taalgebruik Voorbeeld 
Formeel ‘stadhuiswoorden’,  geschreven taal gelaat, niettegenstaande, ten 

enenmale, betreffende 
Neutraal ‘omgangstaal’, in iedere situatie 

toepasbaar 
auto, gezicht, kwaad, moeder 
 

Informeel ‘spreektaal’, gesproken taal smeris, geinig, kluns, tof 
 

Vulgair ‘aanstootgevend taalgebruik’ eikel, sukkel, lullo, teef 
 

Figuur 6. De vier registers van taal  
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Daarnaast is het belangrijk om te variëren in woordgebruik (Burger en De Jong, p. 242). 
Herhaling van woorden gaat de lezer al snel vervelen. Net als het variëren van woorden is 
het ook belangrijk om variatie aan te brengen in zinnen. Zinnen kunnen afwisselen door 
de structuur, de lengte en de bouw van de zin aan te passen.  
 Een ander middel om de ‘toon’ mee te zetten in een tekst is het gebruik van 
clichés. Clichés worden door een grote groep mensen begrepen. Het is een effectief 
middel om een boodschap snel en eenvoudig over te brengen. 
 Ten slotte wijzen Burger en De Jong op de klank van woorden. Door alliteraties te 
gebruiken kan een verband tussen woorden worden gesuggereerd, zie figuur 7. 
 
 

               
 
Figuur 7. Alliteraties in reclamecampagnes  
 
De woorden klinken ‘goed’ als ze achter elkaar worden uitgesproken en zijn makkelijk te 
onthouden (Burger en De Jong 2002, p. 271). 
 

§ 3.2 Onderzoeksmethode 
In dit onderzoek is gekozen voor de organisaties: gemeente Amsterdam en Twynstra 
Gudde. De tekst uit de brochure In de slag met graffiti, illegaal geplakte posters en 
stickers, van gemeente Amsterdam is onderzocht. Deze brochure is uitgegeven door het 
Stadsdeel Centrum van Amsterdam en is gratis te verkrijgen. De brochure van Twynstra 
Gudde De andere aanpak van parkeervraagstukken, is ook onderzocht en is gratis te 
downloaden in PDF formaat op de website van Twynstra Gudde. Beide folders zijn 
opgenomen in bijlage 1. 

 Allebei de organisaties richten zich op verschillende doelgroepen. Er is bewust 
gekozen voor geheel verschillende organisaties om verschillende merkidentiteiten te 
kunnen onderzoeken. Twynstra Gudde is een commerciële organisatie die zich richt op 
het bedrijfsleven. Het is een consultancybureau dat overheidsinstellingen en bedrijven als 
klanten heeft. Gemeente Amsterdam is een overheidinstelling die er is voor burgers, 
bedrijven en bezoekers van gemeente Amsterdam. 
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Allereerst zijn de merkidealen van de organisaties onderzocht. Beide organisaties hebben 
in samenwerking met het communicatiebureau Eden design en Communication, een 
merkidentiteit ontwikkeld. Op basis van materiaal dat Eden beschikbaar heeft gesteld zijn 
de merkidealen van beide organisaties vastgesteld.  
 Vervolgens zijn de teksten losgekoppeld van de brochures. Van de brochure In de 
slag met graffiti, illegaal geplakte posters en stickers, is bijna de hele tekst overgenomen. 
Van de brochure De andere aanpak van parkeervraagstukken, zijn alleen de eerste drie 
pagina’s overgenomen, omdat de tekst anders te lang zou worden ten opzichte van de 
tekst van gemeente Amsterdam. De teksten staan opgenomen in bijlage 1.  
 Daarna zijn de tekstkenmerken van beide organisaties geanalyseerd. Net als in het 
artikel van Anbeek en Verhagen (2001) is per alinea gekeken naar verschillende 
tekstkenmerken die zich richten op de inhoud van de tekst. Bijvoorbeeld het gebruik van 
formele woorden of eenvoudige woorden. Allereerst is gekeken naar de kern van de 
alinea, de inhoud. Er is gekeken naar woorden die de kern van de alinea ondersteunen. 
Bijvoorbeeld in de derde alinea van de tekst van gemeente Amsterdam, zie figuur 8. 
 
 
Binnen Stadsdeel Centrum maakt de afdeling Anti Plak en Klad van de Reiniging nu al 
de gemeentelijke objecten direct schoon na bekladding of beplakking. Het consequent 
verwijderen van ‘klad en plak’ levert direct resultaat. Dat blijkt uit de kwaliteitsmetingen 
die hoge waarderingscijfers laten zien: de scores liggen tussen de 8 en de 10. 
Hoe zit het met uw pand? Wordt dat al consequent en professioneel schoongehouden? 
Gaat u ook voor de 8, of laat u de boel de boel? De particuliere panden scoren bijzonder 
laag in de kwaliteitsmetingen, met als gevolg: gemiddelde waarderingscijfers van een 5 
of lager. Dat moet anders kunnen! 
Zie een schone omgeving als uw visitekaartje: het trekt meer bezoekers en dat is in uw 
economisch belang. 
Figuur 8. Alinea uit de brochure van gemeente Amsterdam 
 
De kern van de alinea is: Stadsdeel Centrum maakt na bekladding van gemeentelijke 
objecten deze direct en consequent schoon. Er wordt drie keer benadrukt dat Stadsdeel 
Centrum nu en direct de gemeentelijke objecten schoonmaakt. Het Stadsdeel Centrum 
spreekt de lezer aan op haar gedrag en vindt dat de lezer ook wat moet doen. Er worden 
allerlei vragen gesteld aan de lezer (directieven). De lezer wordt met gebiedende wijs, zie 
een schone omgeving, opgedragen om ook iets aan bekladding te doen. Door de woorden 
consequent en direct te gebruiken, wordt duidelijk gemaakt dat Stadsdeel Centrum niet 
afwacht (zoals de lezer) en meteen iets doet aan de bekladding en dit (consequent) 
volhoudt. De woorden professioneel, kwaliteitsmetingen en waarderingscijfers, maken 
duidelijk dat de gemeente hierbij professioneel werkt. De kernwoorden voor deze alinea 
zijn: professioneel, consequent en direct. Deze kernwoorden geven aan hoe de afzender, 
in dit geval Stadsdeel Centrum, overkomt op de lezer. 
 Naast de analyse van woordkeus is gekeken naar de keuze van andere 
inhoudelijke tekstkenmerken. Bijvoorbeeld het gebruik van gebiedende wijs, het 
aanspreken van de lezer en het gebruik van bezittelijke voornaamwoorden. Per alinea is 
bekeken welke tekstkenmerken opvallen in de tekst en hoe zij bijdragen aan de inhoud 
van de alinea. Na de analyse van alle alinea’s is onderzocht of de tekstkenmerken van de 
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alinea’s te plaatsen zijn onder een bepaalde schrijfstijl, zoals Burger en De Jong (2001) 
deze beschrijven. Ten slotte is onderzocht of de tekstkenmerken en de eventueel 
aanwezige schrijfstijlen passen bij de merkidealen van de organisaties. 
 

§ 3.3 Merkideaal 

§ 3.3.1 Identiteit Amsterdam 
 De gemeente Amsterdam bestaat uit 25 stadsdelen, diensten en bedrijven. Elk stadsdeel, 
dienst en bedrijf had in het verleden zijn eigen identiteit. Op geen enkele wijze was te 
zien dat alle onderdelen samen deel uitmaakten van één groter geheel, gemeente 
Amsterdam. De gemeente besloot hier wat aan te doen en is de laatste jaren bezig 
geweest om samen met Eden de gemeente als geheel in kaart te brengen. Om meer 
herkenbaarheid te geven aan Amsterdam is er gekozen om één identiteit neer te zetten 
voor alle onderdelen van de gemeente. Op de website http://stijlweb.amsterdam.nl staat 
omschreven hoe de ‘nieuwe’ identiteit van Amsterdam eruit ziet. 
  De gemeente heeft bij deze nieuwe identiteit de volgende visie geformuleerd: 
‘het zijn van een herkenbare en transparante overheid’. Deze visie gaat samen met de 
missie: ‘Amsterdam moet dynamisch Amsterdam blijven’. Op de website van 
http://stijlweb.amsterdam.nl staat de missie als volgt omschreven, zie figuur 9. 
 
Onze missie 
De gemeente Amsterdam stelt zich tot doel dat Amsterdam dynamisch Amsterdam blijft: de 
inspirerende hoofdstad van Nederland met een rijke historie en cultuur. In Amsterdam is het nu 
en in de toekomst goed wonen en werken en wordt niemand die hulp behoeft aan zijn lot 
overgelaten. De internationale stad heeft een menselijke maat, een open karakter en een 
bevolking die divers is.  
  
Amsterdam ontwikkelt en vernieuwt zich steeds weer. De gemeente werkt voor en samen met 
bewoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en bezoekers van Amsterdam. Zij vervult 
haar functie door effectief initiatieven te nemen, samen te werken, diensten te verlenen en regels 
te stellen, uit te voeren en te handhaven.    
 
De bestuurders en medewerkers van de gemeente zetten zich actief in voor de stad en de mensen 
die er leven. Zij werken op een open en respectvolle manier, ze zijn toegankelijk en flexibel. 
Ieder van hen draagt door integer gedrag bij aan de betrouwbaarheid van de gemeente 
Amsterdam.   
 
We willen dat Amsterdam dynamisch Amsterdam blijft 
Figuur 9. Missie gemeente Amsterdam (www.stijlweb.amsterdam.nl)  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stijlweb.amsterdam.nl/
http://stijlweb.amsterdam.nl/
http://www.stijlweb.amsterdam.nl/
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De volgende kernwaarden staan centraal, zie figuur 10. 
 
Onze basiswaarden 
In de gedragscode van de gemeente Amsterdam wordt uitgegaan van de eigen 
verantwoordelijkheid van de gemeenteambtenaar. Drie begrippen staan centraal in de 
gedragscode: actief, open en integer. Dit zijn onze basiswaarden. 
 
Actief  
Actief staat voor inzet en betrokkenheid bij het werk. Een bestuurder of ambtenaar toont zich 
actief wanneer hij of zij slagvaardig en energiek optreedt, aandacht heeft voor nieuwe 
mogelijkheden en initiatief toont. Dit houdt ook in dat hij of zij risico's durft te nemen. 
 
Open 
Open staat voor de democratische kwaliteit van het gedrag. Van een ambtsdrager in een 
democratie wordt verwacht dat zijn of haar gedrag doorzichtig is en controleerbaar. Openheid 
betekent dat de functionaris bereid is om verantwoording af te leggen over de manier waarop hij 
of zij de functie vervult. Openheid betekent ook dat de functionaris toegankelijk is en bereikbaar, 
zonder aanzien des persoons, voor ieder die op zijn of haar diensten is aangewezen. Openheid 
komt neer op een open vizier en een open deur. 
 
Integer 
Integer staat voor de morele kwaliteit van het gedrag. Wat ermee gezegd wordt, is: wie werkt in 
dienst van en ten dienste van de gemeente is betrouwbaar en laat eigenbelang niet de overhand 
krijgen. Hij of zij is zich bewust van de verantwoordelijkheid die met de taak is meegegeven en is 
bereid om die verantwoordelijkheid te aanvaarden.  
Integriteit betekent ook zorgvuldigheid en respect voor collega’s, burgers en andere partijen. Een 
integere functionaris weet dat hij of zij het publieke belang dient. 
 
Figuur 10. Kernwaarden gemeente Amsterdam (www.stijlweb.amsterdam) 
 
Om de nieuwe identiteit zo goed mogelijk door te voeren in alle onderdelen van de 
gemeente zijn er allerlei folders en brochures ontwikkeld waarin adviezen worden 
gegeven aan de makers van het communicatiemateriaal. Zo is er bijvoorbeeld een folder 
te downloaden waarin nauwkeurig staat beschreven welke kleuren, vormen en logo’s de 
stadsdelen, bedrijven of diensten mogen gebruiken. Naast informatie over vormgeving is 
er ook een schrijfwijzer ontwikkeld. Hierin staan richtlijnen voor alle schrijfproducten 
van de gemeente. In deze schrijfwijzer staan de regels voor de nieuwe spelling, de 
spelling van officiële termen (bijvoorbeeld stadsdeel Oud-Zuid, met twee hoofdletters) en 
een woordenlijst. In de woordenlijst staan woorden die gebruikt moeten worden om de 
tekst simpel, eigentijds en zonder omslachtige formuleringen te maken. Voorbeelden zijn: 
aangezien moet worden veranderd in omdat en betreffende wordt over/voor. In bijlage 
twee staat een overzicht van de volledige lijst. 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.stijlweb.amsterdam/
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Naast deze schrijfwijzer staan er op de site nog andere schrijfrichtlijnen, zie figuur 11. 
 
Taal en gedrag 
De gemeente Amsterdam spreekt duidelijke taal. Want met duidelijke taal maken we 
beter contact met de burger en goed contact is belangrijk voor de gemeentelijke 
organisatie. Hoe beter dat contact, hoe eerder de burger bereid is aan zijn verplichtingen 
te voldoen en het beleid van de gemeente te accepteren. 
 
Schrijven in de Stijl van Amsterdam betekent:   
• Recht voor z'n raap, recht door zee en helder  
• Van mens tot mens, dus begrijpelijk  
• Direct, functioneel en eenduidig  
• Met respect, laagdrempelig en duidelijk   

Kort en krachtig in titels en koppen 
Kies voor recht voor z’n raap, functioneel woordgebruik in titels en koppen van 
rapporten, brochures, webpagina’s of advertenties. Hieronder een paar voorbeelden, ter 
inspiratie: 

• Net, zoals vroeger alleen nu 
• Fluitend naar je werk 

Figuur 11. Schrijfrichtlijn gemeente Amsterdam (www.stijlweb.amsterdam)  

§ 3.3.2 Identiteit Twynstra Gudde 
Twynstra Gudde is een onafhankelijk Nederlands organisatieadviesbureau dat adviseert 
en managementfuncties vervult. Het bureau is werkzaam op verschillende markten, het 
bedrijfsleven, de overheid, de zorg, financiële dienstverlening en ruimtelijke 
investeringen (www.TwynstraGudde.nl). De belangrijkste bezigheden van Twynstra 
Gudde zijn project- en programmamanagement, veranderkunde en organisatiekunde.  

In 2003 heeft Twynstra Gudde Eden ingeschakeld om een eenduidige identiteit te 
ontwikkelen. Het doel van deze identiteit was volgens Twynstra Gudde om van een naam 
een merk te maken (Handleiding Huisstijl 2005, p.1). ‘Twynstra is meer dan een naam. 
Het is ook een merk, met persoonlijkheid en cultuur die door medewerkers en partners 
worden gedeeld. De geactualiseerde merkidentiteit draagt die typische kenmerken van 
Twynstra Gudde uit’. Eden heeft voor Twynstra Gudde een missie, een visie en 
kernwaarden geformuleerd en deze vastgelegd in de Handleiding Huisstijl (2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stijlweb.amsterdam/
http://www.twijnstragudde.nl/
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Twynstra Gudde geeft de volgende omschrijving van zichzelf, zie figuur 12. 
 

Typisch Twynstra Gudde 
Wat zijn nu die kenmerken waarmee Twynstra Gudde zich onderscheidt? De integrale 
opdrachtbenadering: van strategie tot realisatie. De combinatie van ‘harde’ technische en ‘zachte’ 
sociaalwetenschappelijke aspecten, die Twynstra Gudde in staat stelt tot andere oplossingen te 
komen. Een hoofdrol voor de persoonlijke, menselijke factor. 
 
Eén merk, één stijl 
Om het onderscheidend vermogen te versterken is gekozen voor Twynstra Gudde als 
monolithisch merk met één (huis)stijl. Submerken en labels komen te vervallen, tenzij de directie 
in bij uitzondering anders beslist. De monolithische merkstructuur sluit aan op de gedeelde 
waarden binnen Twynstra Gudde en draagt bij aan externe herkenbaarheid. 
 
Mensenmerk 
Het merk Twynstra Gudde wordt gemaakt door de adviseurs en managers die er werken. Ook 
binnen de huisstijl fungeren de adviseurs en managers als belangrijke dragers van het merk, wat 
tot uiting komt in beelden van mensen in hun werkveld, praktijkcases en het gebruik van quotes. 
De menselijke factor is ook verwoord in de descriptor ‘Adviseurs en managers’, die (vrijwel) 
onlosmakelijk is verbonden aan het woordmerk ‘Twynstra Gudde’ verbonden. 
 
Figuur 12. Omschrijving Twynstra Gudde uit de Handleiding Huisstijl (2005) 
 
In de handleiding staan, net zoals bij gemeente Amsterdam, een aantal kernwaarden 
opgenomen die centraal staan voor de organisatie. Volgens Van de Ven, een van de 
(freelance) tekstschrijvers van Eden, kwam Twynstra Gudde zelf aan met een lange lijst 
van kernwaarden. Eden heeft deze kernwaarden geclusterd en geprobeerd ordening aan te 
brengen in de waarden. In figuur 13 staan de kernwaarden opgenomen. 
 
Dit is Twynstra Gudde 
De volgende kernwaarden zijn vertrekpunt voor vorm en inhoud van alle uitingen:  

• duidelijk (betrouwbaar, no-nonsense) 
• zinvol (realiseerbaar, relevant) 
• samen (menselijk, persoonlijk) 
• slim (innovatief, anders) 
• fris (passie, lef) 

Inhoudelijk spelen de waarden zinvol, samen en slim een belangrijke rol. In de (visuele) 
uitstraling komen met name de waarden duidelijk en fris tot uitdrukking, met slim als 
extra toonelement. De toon van teksten is vooral duidelijk en fris. 
 
Figuur 13. Kernwaarden Twynstra Gudde uit de Handleiding Huisstijl (2005) 
 
In de handleiding is een schrijfrichtlijn opgenomen. In de schrijfrichtlijn is de pay-off van 
het merk Twynstra Gudde opgenomen. Een pay-off geeft in één of twee zinnen aan waar 
de onderneming voor staat. Het is de essentie van het merk teruggebracht naar één of 
twee regels. In de schrijfrichtlijn van Twynstra Gudde staat dat de pay-off terug moet 
komen in advertenties en uitnodigingen. De pay-off ziet er als volgt uit, zie figuur 14. 
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Twynstra Gudde. Anders denken, gewoon doen 
Figuur 14. Pay-off Twynstra Gudde uit de Handleiding Huisstijl (2005) 
 
Naast de pay-off wordt in de handleiding ook aangegeven hoe de teksten van Twynstra 
Gudde eruit moeten zien. Om de pay-off te ondersteunen is er een ‘tone of voice’ 
ontworpen. Een ‘tone of voice’ geeft aan hoe de lezer moet worden aangesproken. 
Volgens de handleiding moet deze er als volgt uit zien, zie figuur 15. 
 
Het taalgebruik moet de pay-off laden. Voor wat betreft ‘anders denken’ betekent dit dat 
er een accent moet liggen op originaliteit en anders zijn waardoor Twynstra Gudde 
opvalt, zich onderscheidt en inspireert.‘Gewoon doen’ komt tot uiting in een accent op 
doen en realiseren: relevant zijn, bewijsvoering, duidelijk taalgebruik en samenwerking. 
Figuur 15. Tone of voice Twynstra Gudde uit de Handleiding Huisstijl (2005) 
 
Om de beoogde ‘tone of voice’ in teksten tot uiting te laten komen, is voor elke 
kernwaarde uiteengezet waar deze aan moet voldoen met betrekking tot tekst. In de 
handleiding staat aangegeven dat de kernwaarden dienen als toetstenen voor de ‘tone of 
voice’. Een schrijver moet de toetsstenen bij het schrijven in zijn achterhoofd houden. 
‘De pay-off geldt daarbij als stok achter de deur; schrijven vanuit ‘Anders denken, 
gewoon doen’ betekent als vanzelfsprekend dat begrijpelijkheid, duidelijkheid en 
relevantie vanuit de klant voorop staat’ (Handleiding Huisstijl 2005, p.15). In figuur 16 
staan de kernwaarden opgenomen. 
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Duidelijk 
De duidelijkheid van een tekst wordt in de eerste plaats bepaald door de vorm (syntaxis). 
De vorm moet uitnodigen tot lezen en ‘doorleesbaar’ zijn. De beoogde duidelijkheid 
wordt in vorm bereikt door: 

• overzichtelijke teksten 
• korte zinnen 
• vermijden van moeilijke (voorzetsel)constructies 
• beperkt gebruik van bijvoeglijke naamwoorden 

 
Zinvol 
Of een tekst zinvol is, wordt bepaald door de inhoud. Die moet in de eerste plaats 
relevant zijn voor de business van Twynstra Gudde en bovendien voor de (potentiële) 
klanten. Een relevante tekst: 

• heeft een boodschap (=relevant) 
• verschaft kennis 
• is actueel 

 
Samen 
Twynstra Gudde bestaat bij de gratie van samenwerking met haar opdrachtgevers. 
Daarnaast is er sprake van samenwerking tussen collega’s onderling. Het samen gevoel 
wordt in een tekst tot uitdrukking gebracht door: 

• de ‘wij’-vorm 
• het benadrukken van samenwerking met opdrachtgevers en elkaar (‘samen’, ‘met 

elkaar’) 
Slim 
Onder het slimme aspect van een tekst wordt een zekere mate van originaliteit verstaan. 
Dit komt met name terug in (tussen)koppen en inleidingen, die op prikkelende maar rake 
wijze de toon zetten voor de tekst. Een slimme tekst: 

• is origineel 
• to-the-point 
• vermijdt clichés 

 
Fris 
Waar het cluster ‘duidelijk’ eisen stelt aan de syntaxis van een tekst, doet het cluster ‘fris’ 
dat aan de semantiek. De woordkeuzes is immers bepalend voor het al dan niet ‘fris’ 
ervaren van de betekenis. Een ‘frisse’ woordkeuze betekent: 

• actieve werkwoordsvormen (geen constructies met ‘worden’) 
• informele taal 
• vermijden van oud-Hollands (mits, voorts, reeds e.d.) 
• geen jargon (wel beest bij de naam) 

 
Figuur 16. Schrijfwijzer met de kernwaarden van Twynstra Gudde uit de Handleiding Huisstijl (2005) 
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§ 3.4 Bureau-analyse: Gemeente Amsterdam 

§ 3.4.1 Analyse gemeente Amsterdam 
De tekst van gemeente Amsterdam bestaat uit acht alinea’s en is geschreven om lezers te 
overtuigen. De tekst is uitgegeven door Stadsdeel Centrum. In de tekst wordt informatie 
gegeven over graffiti en illegaal plakwerk. De afdeling Anti Plak en Klad van de 
Reiniging (onderdeel van Stadsdeel Centrum) biedt haar diensten aan en maakt panden en 
puien schoon en verwijdert graffiti, illegale posters en stickers. Verschillende alinea’s uit 
de bureau-analyse zijn hieronder weergegeven, de gehele bureau-analyse is opgenomen 
in bijlage 3. 
 
De binnenstad trekt jaarlijks miljoenen bezoekers, waaronder veel winkelend publiek. 
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum is er veel aan gelegen dat iedereen ook 
echt kan genieten van de prachtige historische omgeving. Die omgeving komt pas goed 
tot zijn recht als deze er verzorgd bij ligt, dat wil zeggen als de straten schoon zijn en de 
gebouwen goed zijn onderhouden. Uiteindelijk is dat de beste reclame voor de 
(binnen)stad en voor u die hier een winkel of een bedrijf heeft. 
Figuur 17. Alinea 1 uit de folder In de slag met graffiti, illegaal geplakte posters en stickers 
 
De kern van de alinea is: het is voor Stadsdeel Centrum en de lezer belangrijk dat de 
omgeving schoon is. Er is, net zoals in de inleiding, gekozen voor krachtig taalgebruik. 
Zo staat in de tekst er is veel aangelegen, wat betekent dat het van groot belang is. Er 
wordt daarnaast verwezen naar: een omgeving die pas goed tot zijn recht komt en beste 
reclame. De schrijver van de tekst beweert hier dat er sprake is van een wederzijds belang. 
Stadsdeel Centrum en de lezer hebben baat bij een schone stad.  

In de allereerste zin wordt aan de lezer verteld dat er jaarlijks veel bezoekers en 
winkelend publiek naar de binnenstad trekken. In de tweede zin wordt de lezer 
medegedeeld dat het voor het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum belangrijk is dat 
iedereen kan genieten van de omgeving. Dit wordt gedaan met de formele uitdrukking er 
is veel aangelegen.  

In de derde zin wordt vervolgens uitgelegd met behulp van het verwijswoord die, 
hoe het beste van de omgeving genoten kan worden. Dit wordt gedaan met de zegswijze 
tot zijn recht komen. De omgeving komt het best tot zijn recht als deze er verzorgd bij ligt. 
In het tweede deel van zin wordt dit toegelicht met twee voorbeelden, de straten zijn 
schoon en gebouwen zijn goed onderhouden. Het bijwoord goed versterkt het voorbeeld 
in de zin.  
 Ten slotte wordt in de laatste zin een conclusie gegeven: uiteindelijk is dat het 
beste voor de stad en voor u. Het woord dat verwijst naar de schone straten en goed 
onderhouden gebouwen. De lezer wordt hier direct aangesproken met u. Door de 
woorden die hier een winkel of bedrijf heeft, vindt een kwalificatie van de lezer plaats. Er 
vindt een doelgroepspecificatie plaats. Lezers met een winkel of bedrijf worden 
aangesproken, die belang hebben bij een schone stad.  
 
Kenmerken: 

• Krachtige woorden onderstrepen de kern van de alinea 
• Formele woorden 
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• Zegswijzen 
• Verwijswoorden 
• Versterkend woordgebruik 
• Lezer wordt aangesproken met ‘u’ 
• Doelgroepspecificatie 

 
 
Binnen Stadsdeel Centrum maakt de afdeling Anti Plak en Klad van de Reiniging nu al 
de gemeentelijke objecten direct schoon na bekladding of beplakking. Het consequent 
verwijderen van ‘klad en plak’ levert direct resultaat. Dat blijkt uit de kwaliteitsmetingen 
die hoge waarderingscijfers laten zien: de scores liggen tussen de 8 en de 10. 
Hoe zit het met uw pand? Wordt dat al consequent en professioneel schoongehouden? 
Gaat u ook voor de 8, of laat u de boel de boel? De particuliere panden scoren bijzonder 
laag in de kwaliteitsmetingen, met als gevolg: gemiddelde waarderingscijfers van een 5 
of lager. Dat moet anders kunnen! 
Zie een schone omgeving als uw visitekaartje: het trekt meer bezoekers en dat is in uw 
economisch belang. 
Figuur 18. Alinea 2 uit de folder In de slag met graffiti, illegaal geplakte posters en stickers 
 
De kern van de alinea is: Stadsdeel Centrum maakt na bekladding van gemeentelijke 
objecten deze direct en consequent schoon. Het Stadsdeel Centrum spreekt de lezer aan 
op haar gedrag en vindt dat de lezer ook wat moet doen. Er worden allerlei vragen gesteld 
aan de lezer (directieven). De lezer wordt met gebiedende wijs, zie een schone omgeving, 
opgedragen om ook iets aan de bekladding te doen. Door de woorden consequent en 
direct te gebruiken, wordt duidelijk gemaakt dat Stadsdeel Centrum niet afwacht en 
meteen iets doet aan de bekladding en dit volhoudt. De woorden kwaliteitsmetingen en 
waarderingscijfers, maken duidelijk dat de gemeente professioneel werkt. 

In de allereerste zin wordt medegedeeld dat de afdeling Anti Plak en Klad 
schoonmaakt. Deze afdeling is een onderdeel van de Reiniging, deze instelling is nog niet 
eerder in de tekst genoemd en wordt niet toegelicht. Het bijwoord direct versterkt de 
strekking van de zin. Objecten worden niet zomaar schoongemaakt, maar direct 
schoongemaakt. In de tweede zin wordt vervolgens uitgelegd waarom het een voordeel is 
om direct schoon te maken, een direct resultaat.  

In de derde zin wordt bewijs geleverd voor de uitspraak dat er direct resultaat is, 
met behulp van het verwijswoord dat. Er wordt verwezen naar de kwaliteitsmetingen 
(deze tonen aan dat er een hoge waardering is). In de tekst wordt niet uitgelegd wat het 
begrip kwaliteitsmeting betekent. Met behulp van een dubbele punt wordt toegelicht 
waarom de waarderingscijfers hoog zijn. De scores liggen tussen de 8 en 10. Er staat niet 
in de tekst op welke schaal deze scores afgenomen zijn en hoe de waardering is gemeten.  
 In de vierde, vijfde en zesde zin wordt de lezer aangesproken. Er vindt een 
doelgroepspecificatie plaats. Aan lezers die in het bezit zijn van een particulier pand 
worden vragen gesteld. De schrijver wil van de lezer weten of de situatie die net geschetst 
is op de lezer van toepassing is. Wordt het bedrijfspand professioneel schoongehouden? 
Gaat de lezer ook voor een 8? De laatste vraag is een zegswijze, de boel de boel houden. 
In de zevende en achtste zin geeft de schrijver indirect een antwoord op de vragen. Hij 
geeft aan dat panden vaak niet worden schoongehouden en dat ze laag gewaardeerd 
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worden. Er wordt dus weinig gedaan door particulieren. De schrijver zegt dat een 
waarderingscijfer van een 5 of lager wordt gegeven. Er wordt in de tekst niet uitgelegd op 
welke schaal dit cijfer is gegeven en hoe het waarderingscijfer is vastgesteld. 
 In de negende zin geeft de schrijver zijn mening: dat moet anders kunnen!. De zin 
is waarschijnlijk voorzien van een uitroepteken om de uitspraak kracht bij te zetten. In de 
allerlaatste zin wordt de lezer direct aangesproken. De lezer wordt opgedragen om de 
omgeving als een visitekaartje te zien. Aan de hand van een leesteken, dubbele punt, 
wordt beargumenteerd waarom dit belangrijk is, economisch belang.  
 
Kenmerken: 

• Kernwoorden: Stadsdeel Centrum is professioneel, consequent en direct 
• Lezer wordt aangesproken met ‘u’ 
• Verwijswoorden 
• Bezittelijk voornaamwoord 
• Versterkend woordgebruik 
• Zegswijze 
• Directieven, in de vorm van vragen: de schrijver stelt de lezer verschillende 

vragen en wil antwoord op zijn vragen 
• Gebiedende wijs: zie een schone omgeving 
• De schrijver geeft zijn mening: dat moet anders kunnen 

 
Inhaken en… 
Door in te haken bij het anti plak en klad-programma van Stadsdeel Centrum ondersteunt 
u de brede campagne ‘I amsterdam. Schone Binnenstad’ en werkt u mee het 
kernwinkelgebied plak- en kladvrij te houden. Het stadsdeel daagt u uit om ook uw pand 
graffiti- en affichevrij te houden. Het rendement is zowel voor u als de stad gegarandeerd 
positief! 
 
Huurt u daarvoor de diensten van de afdeling Anti Plak en Klad van de Reiniging in (een 
jaarcontract), dan bent u verzekerd van een schone pui. Na melding van vervuiling wordt 
deze binnen 24 uur professioneel gereinigd. 
Figuur 19. Alinea 3 uit de folder In de slag met graffiti, illegaal geplakte posters en stickers 
 
De kern van de alinea is: Stadsdeel Centrum daagt de lezer uit. Met behulp van een 
directieve taalhandeling, het Stadsdeel daagt u uit, wordt geprobeerd de lezer over te 
halen om de diensten van de afdeling Anti Plak en Klad in te huren. De woorden: 
verzekerd, binnen 24 uur, schone pui en professioneel, geven net als in de vorige alinea 
aan dat de Reiniging direct werk en professioneel is. De lezer wordt daarnaast beloofd 
(zelfs verzekerd) van een schone pui binnen 24 uur. 

In de allereerste zin wordt ingegaan op het en… van de titel. Er wordt 
beargumenteerd wat gebeurt als de lezer inhaakt bij het anti plak en klad-programma, de 
lezer ondersteunt een campagne en houdt het kernwinkelgebied schoon. De lezer wordt 
hier direct door de schrijver aangesproken. In de tweede zin wordt de lezer met behulp 
van een personificatie uitgedaagd om mee te doen met het anti plak en klad-programma, 
het stadsdeel daagt u uit. In de derde zin wordt nog een argument gegeven om mee te 
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doen met het programma. De formele woorden, rendement en gegarandeerd, geven aan 
wat het programma de lezer en de stad kunnen bieden. 

In de vierde zin kunnen twee betekenissen een rol spelen. Het woord daarvoor 
kan de betekenis hebben van, om die reden. Het verwijst dan naar zin drie. Een reden om 
de diensten in te huren is omdat het rendement oplevert. Daarnaast kan daarvoor ook de 
betekenis hebben van, voor dat. De lezer kan voor het reinigen van zijn pand de diensten 
inhuren. Daarvoor verwijst dan naar het reinigen van een pand. De zin bevat daarnaast 
een als dan constructie, als de diensten worden ingehuurd is men verzekerd van een 
schone (versterkend woordgebruik) pui. In de zin staat tussen haakjes aangegeven dat de 
dienst ingehuurd wordt door middel van een jaarcontract. 

Ten slotte wordt in de laatste zin een belofte gedaan aan de lezer, vervuiling wordt 
binnen 24 uur gereinigd.  
 
Kenmerken: 

• Kernwoorden: afdeling Anti Plak en Klad van de Reiniging is direct en 
professioneel 

• Verwijswoorden 
• Personificatie 
• De lezer wordt aangesproken met ‘u’ 
• Formele woorden 
• Directieve taalhandeling: de lezer wordt overgehaald (uitgedaagd) om mee te 

doen met het anti plak en klad-programma 
• Commissieve taalhandeling: er wordt een belofte aan de lezer gemaakt 

§ 3.4.2 Resultaten gemeente Amsterdam 
Uit de bureau-analyse komen verschillende kenmerken naar voren. In de inleiding wordt 
een probleem geschetst. Met behulp van krachtig taalgebruik wordt aangegeven waarom 
graffiti en illegaal plakwerk een probleem vormen. Het krachtige taalgebruik ondersteunt 
het probleem. Voor de lezer is het waarschijnlijk meteen duidelijk hoe ernstig het 
probleem is. Het is bijvoorbeeld een doorn in en het oog en graffiti en illegaal plakwerk 
leiden tot verloedering. Dit soort krachtig taalgebruik is in deze alinea: functioneel, direct 
en overtuigend. 
 In de allereerste alinea wordt uitgelegd waarom Stadsdeel Centrum het belangrijk 
vindt om wat te doen aan het probleem van graffiti en illegaal plakwerk. Er wordt gesteld 
dat iedereen van een schone omgeving moet kunnen genieten. De lezer wordt bij het 
verhaal betrokken doordat de schrijver beweert dat er sprake is van een wederzijds belang, 
de beste reclame voor de stad en u. In de alinea wordt, net zoals in de allereerste alinea, 
krachtig taalgebruik toegepast. Dit taalgebruik ondersteunt de argumentatie en heeft een 
overtuigende functie.  
 In de tweede alinea geeft de schrijver aan dat nu al de gemeentelijke objecten 
worden schoonmaakt. In de alinea wordt benadrukt dat het schoonmaken direct gebeurt 
na bekladding en dat dit consequent en professioneel wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt 
de lezer aangesproken, de schrijver stelt allerlei vragen aan de lezer. Wordt uw pand al 
consequent en professioneel schoongehouden? De schrijver geeft vervolgens zelf 
antwoord op de vragen en geeft aan dat hij weet dat het antwoord op zijn vragen ‘nee’ is. 
Particuliere panden scoren bijzonder laag. De schrijver geeft zijn mening, dat moet 
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anders kunnen, en beveelt de lezer om een schone omgeving als een visitekaartje te zien. 
Door zelf de vragen te beantwoorden maakt de schrijver op effectieve en overtuigende 
wijze duidelijk dat lezers nog niets doen aan het graffiti en plakwerk probleem. 
 In de derde alinea wordt uitgelegd wat de lezer kan doen tegen het graffiti en 
plakwerk probleem inhaken bij het anti plak en klad-programma. De schrijver probeert 
de lezer zelfs uit te dagen. Daarnaast wordt wederom benadrukt dat direct en 
professioneel wordt gewerkt. 
 In de vierde alinea wordt verder ingegaan op de professionele aanpak van de 
Reiniging.Verschillende overtuigende woorden ondersteunen de boodschap, bijvoorbeeld: 
kwaliteit en duurzaamheid.  

In de vijfde alinea wordt de lezer weer een vraag gesteld. De schrijver wil weten 
of de lezer de Reiniging in wil schakelen. Met gebiedende wijs wordt uitgelegd dat de 
lezer een offerte moet aanvragen. Op een minder overtuigende manier wordt verteld dat 
misschien binnen een jaar een hele straat schoon kan zijn. Er is hier sprake van een 
omslachtige formulering.  

In de zesde alinea wordt nogmaals benadrukt dat professioneel wordt gewerkt, 
veilig en een hoge kwaliteit. Er wordt vervolgens op een formele manier verteld dat er 
sprake is van een allezins redelijke prijs.  

In de allerlaatste alinea wordt ten slotte met veel jargon en technisch taalgebruik 
duidelijk gemaakt welke technieken worden toegepast. De tekst komt niet overtuigend, 
direct of functioneel over, omdat met moeilijke en omslachtige begrippen uitleg wordt 
gegeven. 

 
Uit de bureau-analyse komen verschillende tekstkenmerken naar voren, die zijn te 
plaatsen onder de schrijfstijlen van Burger en De Jong (2000) zie figuur 20. 
 
Tekstkenmerk Schrijfstijl 
Aanspreken met ‘u’ 
Inclusieve ‘wij’ 
Bezittelijk voornaamwoord 

 
Menselijk 

Personificatie 
Zegswijzen 
Redeneerschema 
Verwijswoorden 
Verbindingswoorden 

 
 

Concreet 
Duidelijk 

Bezittelijk voornaamwoord 
Exclusieve ‘wij’ 
Formele woorden 

 
Distantiëren 

Verstekend woordgebruik 
Afzwakkend woordgebruik 

 
Amplificeren

Figuur 20. Tekstkenmerken uit de bureau-analyse van gemeente Amsterdam 
 
De tekstkenmerken die toegepast worden representeren verschillende schrijfstijlen. 
In bijna elke alinea wordt de lezer direct aangesproken. Het direct aaspreken van de lezer 
valt onder de stijl ‘schrijf menselijk’ (Burger en De Jong 2001). Door de lezer 
rechtstreeks met u of jij aan te spreken, kan de aandacht van de lezer worden getrokken 
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en kan de betrokkenheid worden vergroot (Burger en De Jong 2001, p. 131). In de tekst 
wordt de lezer op verschillende plaatsen aangesproken en worden er vragen gesteld aan 
de lezer. De lezer wordt door de vragen actief betrokken bij de tekst en wordt uitgenodigd 
om de vragen te beantwoorden. De tekstkenmerken inclusieve ‘wij’ en bezittelijk 
voornaamwoord, vallen ook onder de stijl ‘schrijf menselijk’. Er wordt een 
verstandhouding opgebouwd tussen de lezer en de schrijver. Er wordt bijvoorbeeld 
verwezen naar onze binnenstad en ons stadshart. De lezer kan het gevoel krijgen dicht bij 
de schrijver te staan, er wordt immers verwezen naar een overeenkomst tussen lezer en 
schrijver, een gemeenschappelijk bezit.  

De personificaties, zegswijzen en informele woorden vallen onder de schrijfstijl 
‘duidelijk en concreet’. Zo wordt in de allereerste alinea gesproken over graffiti en 
plakwerk die gevoelens oproepen van verloedering en onveiligheid. Het gebruik van 
zegswijzen maakt het voor de lezer makkelijk om in één keer de boodschap te begrijpen. 
De betekenis van een zegswijze is eenduidig en recht voor zijn raap. De tekstkenmerken 
verwijswoord, redeneerschema en verbindingswoord, vallen ook onder de schrijfstijl 
‘duidelijk en concreet’. In de tekst worden duidelijke verwijswoorden en 
verbindingswoorden gebruikt. Het is voor de lezer makkelijk om zinnen aan elkaar te 
koppelen en verbanden te leggen. Het redeneerschema maakt duidelijk en concreet in de 
tekst wat bedoeld wordt. 

Het gebruik van de tekstkenmerken exclusieve ‘wij’ en bezittelijk 
voornaamwoord, geven de lezer het gevoel ver van de schrijver af te staan en maken de 
schrijver onpersoonlijk. Ze representeren de schrijfstijl ‘distantiëren’. Het exclusieve 
‘wij’ wordt vaak in wetenschappelijke stukken gebruikt en omvat een ‘wij’ dat de lezer 
buitensluit (Burger en De Jong 2001). In de tekst komt dit één keer voor. In de zin: als we 
starten met uw pui, dan is binnen een jaar misschien uw hele straat schoon. Het woord 
we omvat nu niet meer de lezer. Er ontstaat een afstand tussen de lezer en de schrijver. 
Daarnaast creëert het bezittelijke voornaamwoord uw ook een afstand. Het gaat om de pui 
van de lezer en de straat van de lezer. De lezer wordt aangesproken op zijn bezit, er is 
geen vaststelling meer van iets gemeenschappelijks. De formele woorden in de tekst 
creëren ook een afstand. Woorden als verloedering en allezins, komen daarnaast ook 
wetenschappelijk en ouderwets over. 
 Het gebruik van versterkend woordgebruik valt onder de schrijfstijl ‘amplificeren’. 
In de tekst worden verschillende bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden gebruikt om 
de tekst te versterken. Er wordt gesproken over veilige milieutechnieken en hoge kwaliteit. 
In de tekst is er één keer sprake van afzwakkend woordgebruik, er wordt een slag om de 
arm gehouden. Dit gebeurt in de zin: als we starten met uw pui, is misschien binnen een 
jaar uw hele straat schoon. 
  

§ 3.4.3 Conclusie gemeente Amsterdam 
Uit de resultaten komt naar voren dat er in de alinea’s verschillende kenmerken 
benadrukt worden. Zo wordt er in de tekst voornamelijk overtuigend geschreven. De 
lezer wordt aangesproken, de lezer moet vragen beantwoorden en met gebiedende wijs 
vertelt de schrijver wat de lezer moet doen. Daarnaast is er sprake van krachtig 
taalgebruik, wat direct en functioneel werkt. Er wordt op verschillende plekken in de 



 29

tekst benadrukt dat de Anti Plak en Klad afdeling van de Reiniging direct, professioneel 
en consequent is. 

Daarnaast komt naar voren dat er vier verschillende schrijfstijlen zijn te 
onderscheiden in de tekst: menselijk, concreet/duidelijk, distantiërend en amplificerend. 
Twee van deze schrijfstijlen ‘botsen’ met elkaar. Aan de ene kant wordt er menselijk 
geschreven, de lezer wordt aangesproken, er worden vragen gesteld en een inclusieve 
‘wij’ wordt gecreëerd. Aan de andere kant wordt er distantiërend geschreven, met gebruik 
van formele woorden en omslachtige formuleringen. 

Als dit beeld vergeleken wordt met de identiteit van Amsterdam dan komt een 
deel van dit beeld terug in de identiteit. In de schrijfwijzer staat dat er recht voor z'n raap, 
recht door zee en helder geschreven moet worden. Er moet van mens tot mens 
geschreven worden en begrijpelijk. Daarnaast moet de tekst respectvol, laagdrempelig en 
duidelijk zijn.  

De schrijfstijlen menselijk en concreet/duidelijk, passen goed bij de identiteit van 
Amsterdam. De zegswijzen die gebuikt worden in de tekst zijn eenduidig en helder. Ze 
zijn recht voor zijn raap. Het direct aanspreken van de lezer en het stellen van vragen 
maakt de lezer betrokken en geeft de lezer het gevoel dicht bij de schrijver te staan. Het 
schrijven van mens tot mens wordt hierdoor goed benaderd. In de tekst worden duidelijke 
verwijswoorden en verbindingswoorden gebruikt, dit maakt de tekst functioneel en 
begrijpelijk. In de tekst worden ook een aantal kernwoorden gebruikt die benadrukken 
dat er ‘direct’ gewerkt wordt. 

De schrijfstijl amplificeren past ook bij de identiteit van Amsterdam. Het 
krachtige taalgebruik is direct en maakt voor de lezer in één keer duidelijk wat het 
probleem is. Door de gebiedende wijs te gebruiken wordt voor de lezer duidelijk wat de 
schrijver van hem wil. Daarnaast wordt de functie van de folder duidelijk, overtuigen. 

In de tekst wordt daarnaast benadrukt dat er professioneel en consequent wordt 
gewerkt. Deze aspecten komen niet terug in de identiteit van Amsterdam.  

De schrijfstijl distantiëren ondersteunt de identiteit van Amsterdam niet. Het 
gebruik van formele woorden zorgt voor een afstand tussen de lezer en schrijver. De tekst 
komt over als een typische ambtenarentekst, die ver van de lezer afstaat. De formele 
woorden zijn daarnaast ook moeilijk. Het is mogelijk dat niet iedereen weet wat de 
betekenis is van de woorden: allezins of er is veel aangelegen. Het effect van recht door 
zee en helder, is weg. Er staan omslachtige formuleringen in de tekst, die niet eigentijds 
of simpel zijn.  

In de tekst zijn geen kernwoorden of tekstkenmerken gevonden die de identiteit 
‘respect’ ondersteunen. 
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§ 3.5 Bureau-analyse: Twynstra Gudde  

§ 3.5.1 Analyse Twynstra Gudde 
De tekst van Twynstra Gudde gaat over parkeervraagstukken en is net zoals de tekst van 
gemeente Amsterdam, overtuigend van aard. Twynstra Gudde geeft informatie over haar 
aanpak van parkeerbeleid en probeert de lezer te overtuigen om Twynstra Gudde in te 
schakelen voor advies. Verschillende alinea’s uit de bureau-analyse zijn hieronder 
weergegeven, de gehele bureau-analyse is opgenomen in bijlage 4. 
 
Kansen creëren en benutten 
Dagelijks verdiepen de adviseurs en managers van Twynstra Gudde zich in uiteenlopende 
parkeervraagstukken. Zij herkennen de problemen, maar zien vooral kansen. Of het nu 
gaat om het maken van parkeerbeleid, het realiseren van parkeervoorzieningen, het 
opzetten van een parkeerbeheerorganisatie of het invoeren van betaald parkeren. Het 
vinden van slimme parkeeroplossingen voor uw specifieke locatie en situatie is onze 
uitdaging. Wij hebben niet alleen de kennis om u deskundig te adviseren, maar ook de 
ervaring om u praktisch terzijde te staan bij het ontwerp, de realisatie, de exploitatie en de 
financiering van parkeervoorzieningen. 
Figuur 21. Alinea 1 uit de brochure De andere aanpak van parkeervraagstukken  
 
De kern van de alinea is: de adviseurs en managers van Twynstra Gudde zijn deskundig. 
Met behulp van verschillende (mooie) woorden wordt de lezer verteld wat de adviseurs 
en managers te bieden hebben: verdiepen in uiteenlopende parkeervraagstukken, slimme 
parkeeroplossingen, deskundig, ervaring en praktisch. Twynstra Gudde komt over op de 
lezer als: slim, praktisch en deskundig. 

De alinea opent met een titel en een ellips kansen creëren en benutten. Voor de 
lezer is op dit moment nog niet duidelijk waar de alinea over gaat. In de allereerste zin 
worden de adviseurs en managers van Twynstra Gudde geïntroduceerd. Deze mensen 
verdiepen zich in uiteenlopende parkeervraagstukken. De woorden: verdiepen, 
uiteenlopende, (parkeer)vraagstukken en benutten, passen in het register van formeel 
taalgebruik. 

 In de tweede zin wordt met een schijnbare tegenstelling en het verwijswoord zij 
aangegeven wat de adviseurs en managers doen. Zij herkennen de problemen, maar zien 
vooral kansen. Het woord maar geeft normaliter een tegenstelling aan, in deze zin niet. 
Er lijkt sprake te zijn van een nominalisering. De adviseurs en managers kunnen 
problemen zien, maar blijven daar niet in hangen. Ze zien vooral kansen. 

In de derde zin wordt aan de hand van een opsomming en het verwijswoord het 
ingegaan op de problemen die de adviseurs en managers kunnen oplossen. Er wordt 
gebruik gemaakt van een lange opsomming en voor elk deel van de opsomming wordt 
een lidwoord gebruikt. Zoals: het realiseren, het opzetten, het maken en het invoeren. Het 
gebruik van het lijkt hier de problemen in de opsomming extra te onderstrepen. Zo gaat 
het niet zomaar om invoering van betaald parkeren maar om het invoeren van betaald 
parkeren. 

In de vierde zin verandert het onderwerp van de alinea en gaat het niet meer alleen 
om de adviseurs en managers van Twynstra Gudde, maar wordt de lezer erbij betrokken. 
In de zin geven versterkende bijwoorden aan hoe belangrijk parkeeroplossingen zijn. Er 
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wordt gesproken over slimme parkeeroplossingen en een specifieke locatie. De lezer 
wordt aangesproken met het bezittelijke voornaamwoord uw en Twynstra Gudde verwijst 
naar zichzelf met onze. Er vindt een doelgroepspecificatie plaats, lezers die 
parkeeroplossingen nodig hebben worden hier aangesproken. Met behulp van een 
opsomming (en) wordt aangegeven dat Twynstra Gudde overal een oplossing voor heeft, 
zowel voor een locatie als een situatie.  
 In de alleraatste zin van de alinea krijgt de lezer wederom het gevoel dat Twynstra 
Gudde de lezer probeert aan te spreken. Er wordt gebruik gemaakt van u en wij. Het 
gebruik van wij omvat nu alleen de schrijver, de lezer wordt buitengesloten.  

Ten slotte wordt met behulp van een aantal opsommingen in de zin uiteengezet 
wat Twynstra Gudde de lezer allemaal te bieden heeft. Er wordt gebruik gemaakt van een 
niet alleen..maar ook opsomming, en een opsomming met behulp van komma’s. In de 
opsomming wordt voor elk onderwerp een lidwoord geplaatst.  
 
Kenmerken: 

• Kernwoorden: Twynstra Gudde is slim, deskundig en praktisch 
• Formeel taalgebruik 
• Versterkend woordgebruik 
• Verwijswoorden 
• Schijnbare tegenstelling, nominalisering 
• Opsommingen 
• Lezer wordt aangesproken met ‘u’ 
• Bezittelijke voornaamwoorden 
• Exclusieve ‘wij’ 
• Doelgroepspecificatie 

 
Tussen wens en werkelijkheid 
Twynstra Gudde werkt voor de overheid, zorg-en onderwijsinstellingen, parkeerbedrijven 
en parkeerbeheerorganisaties, projectontwikkelaars en beleggers, woningcorporaties en 
gebouwenbeheerders. Samen met onze opdrachtgevers creëren en benutten wij kansen 
om de parkeerproblematiek anders aan te pakken, om te komen tot nieuwe oplossingen 
die echt werken. Wij maken onder meer gebruik van de ruimte die de Nota Ruimte en de 
Nota Mobiliteit ons bieden. Mobiliteit mag immers en sturend parkeerbeleid is niet langer 
de enige norm. De werkelijkheid is dat er meer auto’s komen en dat de ruimte beperkt 
blijft. Binnen deze werkelijkheid willen wij samen met u een vernieuwende rol spelen. 
Figuur 22. Alinea 2 uit de brochure De andere aanpak van parkeervraagstukken 
 
De kern van de alinea is: Twynstra Gudde komt samen met de opdrachtgever tot nieuwe 
oplossingen. In de tekst wordt de nadruk gelegd op samenwerking. Bijvoorbeeld met de 
woorden samen met onze opdrachtgevers en samen met u. Daarnaast maakt Twynstra 
Gudde duidelijk dat ze ‘nieuw’ is. Bijvoorbeeld met de woorden nieuwe oplossingen en 
vernieuwende rol. 

De titel van het stuk is een ellips. Voor de lezer is het nog niet duidelijk waar 
tussen wens en werkelijkheid naar verwijst. De allereerste zin opent met een opsomming 
waarin wordt verteld voor wie Twynstra Gudde werkt. Dit wordt gedaan door de naam 
van Twynstra Gudde te noemen en vervolgens in een opsomming de partijen te noemen 
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voor wie Twynstra Gudde werkt. In tegenstelling tot de vorige alinea wordt er niet naar 
Twynstra Gudde verwezen met de termen wij of ons. Er wordt nu niet meer geschreven 
vanuit het perspectief van Twynstra Gudde. 

In de tweede zin wordt vervolgens de titel (ellips) uit de vorige alinea in een 
volledige zin gebruikt (creëren en benutten wij kansen om de parkeerproblematiek). Door 
gebruik van het bezittelijke voornaamwoord onze lijkt Twynstra Gudde te verwijzen naar 
opdrachtgevers met wie zij samenwerkt. In de zin is het verwijswoord wij opgenomen om 
te verwijzen naar Twynstra Gudde. Twynstra Gudde is niet langer het onderwerp van de 
zin waarover geschreven wordt, zoals in de allereerste zin. Twynstra Gudde is nu de 
schrijver van de tekst, die aan de lezer het verhaal presenteert. In de zin wordt verder aan 
de hand van een opsomming, met behulp van herhaling van het woord om, verteld aan de 
lezer hoe wordt samengewerkt. De opsomming wordt ondersteund door de versterkende 
woorden nieuw en echt. 
 In de derde zin van de alinea wordt wederom met de verwijswoorden wij en ons 
verwezen naar de schrijver van de tekst, Twynstra Gudde. In de zin wordt daarnaast 
verwezen naar de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit. Deze termen zijn nog niet eerder 
geïntroduceerd en worden niet uitgelegd. In de volgende zin wordt verder ingegaan op de 
Nota Mobiliteit. Met behulp van het woord immers lijkt een verklaring te worden 
gegeven die verwijst naar parkeerbeleid en het hanteren van een norm. Het is niet 
duidelijk waarom een verklaring wordt gegeven en waar deze zin naar verwijst.  
 Ten slotte vindt er in de laatste twee zinnen een verwijzing plaats naar de 
werkelijkheid. Het is niet duidelijk waarom hier verwezen wordt naar het onderwerp 
werkelijkheid. Dit onderwerp is nog niet eerder in de voorgaande zinnen ter sprake 
gekomen. Het woord verwijst naar de titel van de alinea. In de allerlaatste zin wordt 
verder op het onderwerp werkelijkheid ingegaan. De werkelijkheid is een kader 
waarbinnen Twynstra Gudde wil samenwerken met de klant.  
 
Kenmerken: 

• Kernwoorden: Twynstra Gudde werkt samen en biedt nieuwe oplossingen 
• Bezittelijk voornaamwoord 
• Opsommingen 
• Versterkend woordgebruik 
• Inclusieve ‘wij’ 
• De lezer wordt aangesproken met ‘u’ 
• Verwijswoorden 
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Onze benadering van parkeervraagstukken 
Wij benaderen uw parkeervraagstuk vanuit verschillende invalshoeken: de omvang van 
de parkeerbehoefte, de verschijningsvorm van de parkeervoorziening, de 
eigendomssituatie, het beheer en de exploitatie en het financiële resultaat. Deze 
invalshoeken hangen nauw met elkaar samen. Een verandering in de ene heeft direct 
gevolgen voor de andere. Een vraagstuk kan starten bij het bepalen van de omvang van 
de parkeerbehoefte, maar ook bij het oprichten van een nieuwe beheerorganisatie. Samen 
met u zullen wij het vraagstuk altijd vanuit de verschillende invalshoeken bekijken. Deze 
benadering geeft u en ons goed inzicht in de (on)mogelijke oplossingen voor uw 
parkeervraagstuk. 
Figuur 23. Alinea 3 uit de brochure: De andere aanpak van parkeervraagstukken 
 
De kern van de alinea is: Twynstra Gudde benadert parkeervraagstukken vanuit 
verschillende invalshoeken. Met behulp van de woorden verschillende invalshoeken geeft 
Twynstra Gudde twee keer aan dat op verschillende manieren naar een parkeervraagstuk 
gekeken wordt. Daarnaast wordt, net zoals in de vorige alinea, benadrukt dat Twynstra 
Gudde samenwerkt. Bijvoorbeeld met de woorden: samen met u en geeft u en ons. 

De alinea opent met een titel waarin met behulp van het bezittelijke 
voornaamwoord onze wordt verwezen naar Twynstra Gudde. In tegenstelling tot de 
vorige alinea, opent deze alinea vanuit het schrijfperspectief van Twynstra Gudde. Het is 
Twynstra Gudde die de lezer het verhaal vertelt.  

Vervolgens wordt in de allereerste zin van de alinea, met behulp van een 
exclusieve wij aan de lezer verteld vanuit welke invalshoeken Twynstra Gudde een 
parkeervraagstuk kan benaderen. Er wordt gebruik gemaakt van een lange opsomming. 
De lezer wordt aangesproken met het bezittelijke voornaamwoord uw. Er vindt een 
doelgroepspecificatie plaats, de brochure is geschreven voor lezers met 
parkeervraagstukken. 

In de tweede en derde zin wordt vervolgens ingegaan op de invalshoeken van het 
parkeervraagstuk. Er wordt in de tweede zin met het woord deze verwezen naar de 
verschillende invalshoeken die in de voorgaande zin zijn opgesomd. In de derde zin 
worden met de woorden de ene en de andere, verwezen naar de invalshoeken. 

In de vierde zin wordt ingegaan op het parkeervraagstuk dat aan het begin van de 
alinea genoemd is. In deze zin wordt aan de hand van een nevenschikking, niet alleen 
maar ook, uitgelegd hoe een vraagstuk kan starten. In het voorste deel van de zin 
ontbreekt de constructie niet alleen.  

In de vijfde zin wordt aan de hand van het werkwoord zullen verwezen naar de 
toekomst. Twynstra Gudde maakt hier een belofte om altijd vanuit verschillende 
invalshoeken naar het vraagstuk te kijken. 

Ten slotte wordt in de slotzin van de alinea verwezen met de woorden, deze 
benadering, naar de belofte die in de voorgaande zin is gemaakt. Twynstra Gudde 
beschrijft aan de lezer welke toestand ontstaat door de benadering van Twynstra Gudde. 
Geeft u en ons een goed inzicht in de (on)mogelijke oplossingen voor uw 
parkeervraagstuk. De lezer wordt direct aangesproken met u, Twynstra Gudde verwijst 
naar zichzelf met het voornaamwoord ons. Er wordt gebruik gemaakt van het bijwoord 
goed, dit woord versterkt de zin. Daarnaast wordt het bezittelijke voornaamwoord uw 
(parkeervraagstuk) gebruikt. De lezer wordt hier aangesproken en er wordt een relatie 
gelegd tussen de lezer en het parkeervraagstuk. 
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Kenmerken: 

• Kernwoorden: Twynstra Gudde biedt verschillende invalshoeken en werkt samen 
• Bezittelijke voornaamwoorden 
• Exclusieve‘wij’ 
• Verwijswoorden 
• Doelgroepspecificatie 
• Opsomming 
• Nevenschikking 
• Versterkend woordgebruik 
• Lezer wordt aangesproken met ‘u’ 

§ 3.5.2 Resultaten Twynstra Gudde 
Uit de bureau-analyse komt naar voren dat verschillende kenmerken benadrukt worden. 
In de allereerste alinea wordt een probleem geschetst, er is veel behoefte aan 
parkeerruimte terwijl de beschikbare ruimte beperkt is. In de tweede alinea wordt 
vervolgens niet verder ingegaan op het probleem, maar wordt een mogelijke oplossing 
gegeven (Twynstra Gudde kan advies geven). De schrijver van de tekst vertelt wat de 
adviseurs en managers van Twynstra Gudde op het gebied van parkeervraagstukken 
kunnen bieden. In de tekst wordt benadrukt dat Twynstra Gudde, slim, praktisch en 
deskundig is. In de derde alinea wordt nog meer informatie over Twynstra Gudde 
gegeven. De tekst komt overtuigend over doordat op een aantal plaatsen wordt benadrukt 
dat Twynstra Gudde nieuw is, vernieuwend werkt en samenwerkt. 
 In de vierde alinea verschuift het verstelperspectief. Er wordt niet langer over 
Twynstra Gudde geschreven, maar Twynstra Gudde vertelt het verhaal zelf. Twynstra 
Gudde vertelt hoe zij een parkeervraagstuk van de lezer aanpakt. Er wordt verteld dat 
Twynstra Gudde graag samenwerkt en vanuit verschillende invalshoeken naar een 
parkeervraagstuk kijkt. 

In de vijfde alinea vertelt Twynstra Gudde hoe zij werkt. Er wordt opgemerkt dat 
Twynstra Gudde goed luistert naar opdrachtgevers en samenwerkt. Daarnaast wordt 
benadrukt dat Twynstra Gudde deskundig werkt. Bijvoorbeeld met woorden als wij 
blijven kritisch en wij gebruiken beproefde instrumenten. 
 In de tweede inleiding van de folder worden beloftes gemaakt aan de lezer. Er 
wordt beloofd dat Twynstra Gudde met nieuwe antwoorden komt en er wordt wederom 
benadrukt dat Twynstra Gudde deskundig is. Bijvoorbeeld met woorden als brede kennis 
en breed pakket. 
 Ten slotte wordt in de vijfde alinea nogmaals benadrukt dat Twynstra Gudde 
rekening houdt met verschillende partijen, deskundig werkt en samenwerkt. 
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Uit de bureau-analyse komen verschillende tekstkenmerken naar voren, zie figuur 24. 
 
Tekstkenmerk Schrijfstijl 
Aanspreken met ‘u’ 
Inclusieve ‘wij’ 
Bezittelijk voornaamwoord 

 
Menselijk 

Opsomming 
Verwijswoorden 
Verbindingswoorden 

 
Concreet 
Duidelijk 

Bezittelijk voornaamwoord 
Exclusieve ‘wij’ 
Formele woorden 

 
Distantiëren 

Verstekend woordgebruik Amplificeren
Figuur 24. Tekstkenmerken uit de bureau-analyse van Twynstra Gudde 
 
In de tekst van Twynstra Gudde komen verschillende schrijfstijlen voor. De allereerste 
schrijfstijl die voorkomt in de tekst is ‘schrijf menselijk’. De lezer wordt in bijna elke 
alinea aangesproken door de schrijver. Door de lezer aan te spreken kan de lezer het 
gevoel krijgen betrokken te zijn bij de tekst. Daarnaast wordt een band gecreëerd met de 
lezer in de allereerste alinea, door het gebruik van een inclusieve ‘wij’. Er wordt 
verwezen naar een gemeenschappelijk probleem.  

Een andere schrijfstijl die prominenter aanwezig is in de tekst, is ‘distantiëren’. 
Deze schrijfstijl is het tegenovergestelde van de schrijfstijl ‘menselijk’. In de tekst wordt 
met behulp van een exclusieve ‘wij’ voortdurend een onderscheid gemaakt tussen de 
lezer en schrijver. Het woord wij in de tekst verwijst naar Twynstra Gudde, die de lezer 
het verhaal vertelt. In de tekst vinden op verschillende plaatsen perspectiefwisselingen 
plaats. Op een aantal plaatsen in de tekst vertelt Twynstra Gudde het verhaal, en op 
andere plaatsen wordt over Twynstra Gudde verteld. Met behulp van bezittelijke 
voornaamwoorden wordt onderstreept dat er een verschil is tussen de lezer en Twynstra 
Gudde. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over onze opdrachtgevers en uw 
parkeervraagstuk. In de tekst worden ook veel formele woorden gebruikt, zoals benutten 
en beproefde. Deze formele woorden geven de lezer het gevoel verder van de schrijver af 
te staan.  
 De schrijfstijl ‘concreet en duidelijk’, is ook terug te vinden in de tekst. Op 
verschillende plaatsen worden opsommingen gebruikt. Met behulp van verwijswoorden 
en verbindingswoorden worden relaties gelegd tussen zinnen. In de meeste zinnen is het 
duidelijk waar naar verwezen wordt.  
 In de tekst wordt ook gebruik gemaakt van de stijl ‘amplificeren’. In bijna elke 
alinea worden er bijwoorden gebruikt die de strekking van de zin versterken. Er wordt 
bijvoorbeeld gesproken over optimale benutting en nieuwe oplossingen. 

§ 5.3.3 Conclusie Twynstra Gudde 
Uit de resultaten komt naar voren dat er verschillende kenmerken benadrukt worden. Er 
wordt op verschillende plaatsen in de tekst gezegd dat Twynstra Gudde: slim, praktisch 
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en deskundig is. Daarnaast wordt vaak benadrukt dat Twynstra Gudde samenwerkt en 
nieuwe en verschillende oplossingen te bieden heeft. 

In de tekst zijn er twee schrijfstijlen die ‘botsen’. In de tekst wordt enerzijds 
geprobeerd om menselijk over te komen, door de lezer aan te spreken en een band te 
creëren. Anderzijds wordt er duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de lezer en 
schrijver, en komt de tekst distantiërend over. Doordat er in de tekst zo vaak vanuit een 
exclusieve ‘wij’ wordt geschreven valt de band tussen de lezer en schrijver weg. 
Twynstra Gudde vertelt de lezer een verhaal over zichzelf. Op verschillende plaatsen 
wordt de lezer verteld wat Twynstra Gudde te bieden heeft en worden er beloftes aan de 
lezer gemaakt.  
 Als de identiteit van Twynstra Gudde wordt vergeleken met de schrijfstijlen dan 
zijn er een aantal overeenkomsten en verschillen. De allereerste kernwaarde van 
Twynstra Gudde is ‘schrijf duidelijk’ (korte zinnen, beperkt gebruik van bijvoeglijke 
naamwoorden, vermijd moeilijke constructies). Uit de analyse komt naar voren dat aan 
deze kernwaarde is voldaan, maar dat niet de voorgeschreven tekstkenmerken zijn 
gebruikt (bijvoorbeeld schrijf korte zinnen). Er staan veel lange zinnen in de tekst, maar 
door de verwijswoorden en verbindingswoorden zijn deze goed te begrijpen. Er staan ook 
bijvoeglijke naamwoorden in de tekst, maar deze maken de zinnen niet onduidelijk. 
 De tweede kernwaarde is ‘schrijf zinvol’ (relevant, kennis verschaffen en actueel). 
De schrijfstijl ‘concreet en duidelijk’, lijkt op deze kernwaarde. Door concreet te zijn 
wordt de lezer in staat gesteld om kennis te vershaffen. In de tekst wordt gebruik gemaakt 
van opsommingen, in bijna elke alinea is een opsomming te vinden. Doordat de 
opsommingen erg lang zijn wordt de tekst minder concreet. Een opsomming van 
bijvoorbeeld zes partijen met wie Twynstra Gudde samenwerkt, is erg lang. Het is 
misschien mogelijk dat niet alle partijen in de opsomming relevant zijn voor de lezer. 
 De derde kernwaarde is ‘samen’ (samenwerken met collega’s en opdrachtgevers 
benadrukken en ‘wij’ vorm gebruiken). Deze kernwaarde lijkt de schrijfstijl ‘distantiëren’, 
te representeren. Twynstra Gudde presenteert zichzelf voortdurend als een groep. 
Daarnaast worden met bezittelijke voornaamwoorden verwezen naar de opdrachtgevers 
van Twynstra Gudde. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over onze opdrachtgevers. In 
bijna elke alinea wordt benadrukt dat Twynstra Gudde samenwerkt. 

De vierde kernwaarde is ‘schrijf slim’ (origineel, ‘to-the-point’ en zonder clichés). 
In de tekst is geen schrijfstijl gevonden die aan deze kernwaarde voldoet. Er staan 
bijvoorbeeld geen leuke woordspelingen of grappen in de tekst. In de tekst is één 
schijnbare tegenstelling opgenomen. Deze tegenstelling is lastig om te begrijpen. 
Daarnaast staan er in de tekst lange opsommingen, deze maken de tekst niet ‘to-the-point’. 
In de tekst wordt wel vaak benadrukt dat Twynstra Gudde zelf als organisatie slim is. Er 
wordt bijvoorbeeld gezegd dat er slim en deskundig wordt gewerkt. Daarnaast wordt 
verteld dat Twynstra Gudde nieuwe oplossingen heeft te bieden en kijkt vanuit 
verschillende invalshoeken. Door deze woorden komt Twynstra Gudde zelf ‘ slim’ over. 

Ten slotte is de laatste kernwaarde ‘fris’ (actieve werkwoordsvorm, informele taal, 
geen jargon). Aan deze kernwaarde wordt niet voldaan in de tekst. De tekst is weliswaar 
in actieve werkwoordsvorm geschreven, maar staat vol met formele woorden. Woorden 
als: benutten, benaderen en echter, komen formeel over. Ze maken de tekst afstandelijk, 
ouderwets en wetenschappelijk. Daarnaast staan er termen in de tekst die niet uitgelegd 
worden, bijvoorbeeld: Nota Mobiliteit en Nota Ruimte.  
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Hoofdstuk 4. Experiment 

§ 4.1 Onderzoeksopzet 
In dit experiment zijn de resultaten uit de bureau-analyse onderzocht. In de bureau-
analyse is onderzocht welke merkidealen de afzenders nastreven. Daarnaast is onderzocht 
hoe deze merkidealen worden ondersteund in de teksten met behulp van tekstkenmerken 
en schrijfstijlen. In dit experiment wordt getoetst welke identiteiten lezers toekennen aan 
de afzenders. De volgende deelvraag staat daarbij centraal:  
 

• Welk imago kennen proefpersonen toe aan de afzender? 
 
In het experiment zijn de teksten van gemeente Amsterdam en Twynstra Gudde 
voorgelegd aan proefpersonen. Met behulp van een vragenlijst is aan de proefpersonen 
gevraagd welk imago zij toekennen aan de afzenders. Het materiaal dat in dit experiment 
gebruikt is bestaat uit vier versies. De originele teksten zijn gebruikt en twee 
gemanipuleerde teksten. Om te onderzoeken of tekstkenmerken daadwerkelijk een 
bijdrage kunnen leveren aan de merkidentiteit van de afzender, zijn er twee 
gemanipuleerde tekstversies ontwikkeld. In deze tekstvarianten zijn de identiteiten van de 
afzenders omgedraaid. De tekst van gemeente Amsterdam heeft de tekstkenmerken 
gekregen die horen bij de merkidentiteit van Twynstra Gudde en de tekst van Twynstra 
Gudde heeft de tekstkenmerken gekregen die horen bij de merkidentiteit van gemeente 
Amsterdam.  

§ 4.2 Verwachtingen 
Er wordt verwacht dat proefpersonen bij gemeente Amsterdam moeite zullen hebben met 
het toekennen van een eenduidige identiteit. Uit de bureau-analyse komt naar voren dat 
de tekst zowel menselijk als distantiërend overkomt. Aan de ene kant wordt veel 
toenadering gezocht tot de lezer en staat de schrijver dicht bij de lezer. Aan de andere 
kant worden er veel formele woorden gebruikt, deze maken de tekst ambtelijk en 
afstandelijk. De tekst heeft twee identiteiten. De tekst is direct, begrijpelijk en menselijk, 
en de tekst is ambtelijk, formeel en afstandelijk. De afzender van de tekst komt daarnaast 
professioneel en consequent over, en benadrukt dit met behulp van verschillende 
woorden in de tekst. 
 Er wordt verwacht dat respondenten aan de tekst van Twynstra Gudde een 
identiteit zullen toekennen met de volgende omschrijving: slim, deskundig en 
samenwerken. In de tekst wordt met behulp van woordkeus de nadruk gelegd op slim zijn. 
Twynstra Gudde benadrukt dat zij graag samenwerkt en dit deskundig aanpakt. In de 
tekst wordt daarnaast voortdurend een ‘wij’ gevoel gecreëerd, Twynstra Gudde verwijst 
naar zichzelf als groep. De tekst zal formeel, ouderwets en afstandelijk op de lezer 
overkomen, omdat weinig contact met de lezer wordt gezocht en veel moeilijke woorden 
gebruikt worden. 

Ten slotte wordt verwacht dat, indien blijkt dat tekstkenmerken kunnen bijdragen 
aan de merkidentiteit van de afzender, proefpersonen een verschillende identiteit 
toekennen aan dezelfde bron. Proefpersonen zullen bijvoorbeeld aan de originele tekst 
van gemeente Amsterdam een andere merkidentiteit toekennen dan aan de 



 38

gemanipuleerde versie van gemeente Amsterdam (Amsterdam met de tekstkenmerken die 
horen bij de merkidentiteit van Twynstra Gudde).  
 

§ 4.3 Materiaal 
In het experiment zijn vier teksten gebruikt: 
 

• Originele tekst, gemeente Amsterdam 
• Gemanipuleerde tekst gemeente Amsterdam, met de tekstkenmerken die horen bij 

de merkidentiteit van Twynstra Gudde 
• Originele tekst, Twynstra Gudde 
• Gemanipuleerde tekst Twynstra Gudde, met de tekstkenmerken die horen bij de 

merkidentiteit van gemeente Amsterdam 
 
Daarnaast is gebruik gemaakt van een vragenlijst. 

§ 4.3.1 Manipulatie teksten 
Uit de bureau-analyse kwamen verschillende kenmerken van de teksten naar voren. 
Kenmerken van de tekst van gemeente Amsterdam zijn: 

• Woordkeus, Amsterdam is: direct, professioneel en consequent 
• Zegswijzen 
• Imperatieven. Gebiedende wijs 
• Directieven. De lezer vragen stellen, uitdagen, aanspreken 
• Krachtig taalgebruik 
• Formele woorden 
• Commissieven. Beloftes maken aan de lezer 
• Doelgroepspecificatie  

 
Kenmerken van de tekst van Twynstra Gudde zijn: 

• Woordkeus, Twynstra Gudde is: samenwerken, slim, deskundig en verschillend 
• Formele woorden 
• Afwisselend vertelperspectief. Soms schrijft Twynstra Gudde aan de lezer, soms 

wordt over Twynstra Gudde geschreven 
• Exclusieve ‘wij’. Twynstra Gudde presenteert zichzelf als groep 
• Doelgroepspecificatie 

 
In de gemanipuleerde tekstversies zijn deze kenmerken toegevoegd en zijn de kenmerken 
van de originele afzender verwijderd. Er is gekozen om de tekstkenmerken zoals deze uit 
de bureau-analyse naar voren kwamen terug te laten komen in de manipulatie. Er zijn 
geen tekstkenmerken toegevoegd om de identiteit in de manipulatie beter tot uiting te 
laten komen. Zo bleek bijvoorbeeld dat de tekst van Twynstra Gudde geen kenmerken 
heeft die passen bij het identiteitsaspect ‘fris’. Er zijn dus geen tekstkenmerken 
toegevoegd in de gemanipuleerde tekst die passen bij deze identiteit. Dit is gedaan om de 
verschillen tussen de teksten en de identiteiten zo klein mogelijk te houden. Er zouden 
anders namelijk verschillende identiteiten met elkaar vergeleken worden.  
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Daarnaast is geprobeerd om de inhoud van de teksten zoveel mogelijk gelijk te 
houden in alle versies. Er is geprobeerd om geen inhoudelijk verschil te creëren tussen de 
originele teksten en de manipulaties. De titel en tussenkopjes zijn daarom in alle versies 
verwijderd om de teksten zoveel mogelijk gelijk te houden. 

De namen van de organisaties zijn gefingeerd. Dit is gedaan om voorkennis bij de 
lezers te voorkomen. Het zou namelijk mogelijk kunnen zijn dat lezers een goede of 
slechte ervaring met gemeente Amsterdam laten meespelen tijdens het invullen van de 
vragenlijst. Gemeente Amsterdam, wordt gemeente Radenwoud, en Twynstra Gudde 
wordt Lier Beek. Alleen in het experiment worden deze namen gebruikt. In de rest van 
dit onderzoek worden de originele namen, gemeente Amsterdam en Twynstra Gudde, 
gebruikt. 
 
Hieronder staan twee fragmenten van kenmerken die zijn aangepast in de gemanipuleerde 
tekst van gemeente Amsterdam (Radenwoud), zie figuur 25 en 26. 
 
Originele tekst gemeente Amsterdam (Radenwoud): 
De binnenstad trekt jaarlijks miljoenen bezoekers, waaronder veel winkelend publiek. 
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum is er veel aan gelegen dat iedereen ook 
echt kan genieten van de prachtige historische omgeving. Die omgeving komt pas goed 
tot zijn recht als deze er verzorgd bij ligt, dat wil zeggen als de straten schoon zijn en 
de gebouwen goed zijn onderhouden. Uiteindelijk is dat de beste reclame voor de 
(binnen)stad en voor u die hier een winkel of een bedrijf heeft. 
 
Manipulatie gemeente Amsterdam (Radenwoud), identiteit Twynstra Gudde (Lier Beek) 
De binnenstad trekt jaarlijks miljoenen bezoekers, waaronder veel winkelend publiek. 
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum houdt zich bezig met het vinden van 
slimme en praktische oplossingen voor de stad en haar bezoekers. Wij vinden het 
belangrijk dat iedereen daadwerkelijk kan genieten van de prachtige historische 
omgeving. Die omgeving is het mooist als deze in goede staat verkeert, dat wil zeggen 
als de straten schoon zijn en de gebouwen deskundig zijn onderhouden. Dat is onze 
uitdaging, en reclame voor ons en voor u, die hier een winkel of een bedrijf heeft. 
 
Figuur 25. Fragment uit de originele tekst van gemeente Amsterdam en de manipulatie  
 

• Er is een zin toegevoegd aan de alinea om te vertellen aan de lezer dat Stadsdeel 
Centrum slim en praktisch is. De zin is gekopieerd uit de tekst van Twynstra 
Gudde. Het vinden van slimme parkeeroplossingen voor uw specifieke locatie en 
situatie is onze uitdaging. 

• Er is geschreven vanuit het perspectief van Twynstra Gudde (wij vinden). De 
woorden, is er veel aangelegen, zijn vervangen door vindt het belangrijk. Dit is 
gedaan om de zin duidelijker te maken, Twynstra Gudde schrijft duidelijk. 

• De woorden ook echt zijn vervangen door daadwerkelijk. Twynstra Gudde 
gebruikt veel formele woorden. 

• De zegswijze tot zijn recht komen, is vervangen door het mooist. Twynstra Gudde 
maakt geen gebruik van zegswijzen. De woorden er verzorgd bij ligt, zijn 
vervangen door de woorden in goede staat verkeert. Dit maakt de zin formeler. 
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• Het woord deskundig is toegevoegd, dit woord wordt vaak gebruikt door 
Twynstra Gudde. 

• De woorden dat is onze uitdaging, zijn toegevoegd. Het woord onze verwijst naar 
het ‘wij’ gevoel van Twynstra Gudde. 

• Het woord ons is toegevoegd, Twynstra Gudde gebruikt dit ook in haar tekst. 
Bijvoorbeeld in de zin: deze benadering geeft u en ons goed inzicht. In de 
allerlaatste zin vindt een doelgroepspecificatie plaats, net zoals dit bij Twynstra 
Gudde ook gebeurt. 

 
 
Origineel Amsterdam 
Binnen Stadsdeel Centrum maakt de afdeling Anti Plak en Klad van de Reiniging nu al 
de gemeentelijke objecten direct schoon na bekladding of beplakking. Het consequent 
verwijderen van ‘klad en plak’ levert direct resultaat. Dat blijkt uit de kwaliteitsmetingen 
die hoge waarderingscijfers laten zien: de scores liggen tussen de 8 en de 10. 
Hoe zit het met uw pand? Wordt dat al consequent en professioneel 
schoongehouden? Gaat u ook voor de 8, of laat u de boel de boel? De particuliere 
panden scoren bijzonder laag in de kwaliteitsmetingen, met als gevolg: gemiddelde 
waarderingscijfers van een 5 of lager. Dat moet anders kunnen! 
Zie een schone omgeving als uw visitekaartje: het trekt meer bezoekers en dat is in 
uw economisch belang. 
 
Manipulatie gemeente Amsterdam, identiteit Twynstra Gudde 
Binnen Stadsdeel Centrum maakt de afdeling Anti Plak en Klad van de Reiniging de 
gemeentelijke objecten deskundig schoon na bekladding of beplakking. Het deskundig 
verwijderen van ‘klad en plak’ levert een duurzaam resultaat. Dat blijkt uit 
verschillende kwaliteitsmetingen die hoge waarderingscijfers vertonen: de scores liggen 
tussen de 8 en de 10. 
Samen met u willen wij uw pand onderzoeken. We kijken vanuit verschillende 
invalshoeken hoe uw pand scoort. We willen weten of uw pand professioneel wordt 
schoongehouden en of u gaat voor een optimale score. De particuliere panden scoren 
bijzonder laag in de kwaliteitsmetingen, met als gevolg: gemiddelde waarderingscijfers 
van een 5 of lager. Dit kan een ander cijfer zijn. Een schone omgeving kan gezien 
worden als een visitekaartje: het trekt meer bezoekers en dat leidt tot economisch 
belang. 
 
Figuur 26. Fragment uit de originele tekst van gemeente Amsterdam en de manipulatie 
 

• De woorden nu al en consequente zijn verwijderd. Deze woorden passen bij 
Amsterdam en benadrukken dat zij ‘direct’ en ‘consequent’ is. De woorden 
deskundig, verschillende en duurzaam zijn toegevoegd. Dit zijn kernwoorden die 
terug komen in de tekst van Twynstra Gudde. Het formele woord vertonen, is 
toegevoegd. 
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• In deze alinea zijn de vragen vervangen. In de tekst van Twynstra Gudde worden 
geen vragen aan de lezer gesteld. Het samenwerkaspect van Twynstra Gudde 
wordt benadrukt (samen met u). 

• De gebiedende wijs en de mening van de schrijver (dat moet anders kunnen) in de 
laatste twee zinnen zijn veranderd. In de tekst van Twynstra Gudde komt dit 
namelijk niet voor. De lezer wordt niet verteld wat hij of zij moet doen. Het is 
voornamelijk Twynstra Gudde die vertelt wat zij de lezer te bieden heeft. 

 
Hieronder staan twee fragmenten van kenmerken die zijn aangepast in de manipulatie van 
Twynstra Gudde, zie figuur 27 en 28. 
 
Origineel Twynstra Gudde (Lier Beek) 
Dagelijks verdiepen de adviseurs en managers van Lier Beek zich in uiteenlopende 
parkeervraagstukken. Zij herkennen de problemen, maar zien vooral kansen. Of het nu 
gaat om het maken van parkeerbeleid, het realiseren van parkeervoorzieningen, het 
opzetten van een parkeerbeheerorganisatie of het invoeren van betaald parkeren. 
Het vinden van slimme parkeeroplossingen voor uw specifieke locatie en situatie is onze 
uitdaging. Wij hebben niet alleen de kennis om u deskundig te adviseren, maar ook de 
ervaring om u praktisch terzijde te staan bij het ontwerp, de realisatie, de exploitatie 
en de financiering van parkeervoorzieningen. 
 
Manipulatie Twynstra Gudde (Lier Beek), identiteit Amsterdam (Radenwoud) 
Dag in dag uit verdiepen de adviseurs en managers van Lier Beek zich in uiteenlopende 
parkeervraagstukken. Zij herkennen problemen en zien kansen. Hoe zit het met uw 
parkeervraagstuk? Wilt u parkeerbeleid realiseren of betaald parkeren invoeren? 
Gaat u voor professionele parkeervoorzieningen, of laat u de boel de boel?  
Lier Beek biedt direct een parkeeroplossing voor uw specifieke locatie en situatie. Lier 
Beek heeft niet alleen de kennis om u professioneel te adviseren en de ervaring om u 
direct terzijde te staan bij de realisatie van parkeervoorzieningen. 
 
Figuur 27. Fragment uit de originele tekst van Twynstra Gudde en de manipulatie 
 

• De zegswijze dag in dag uit, is toegevoegd.  
• De nominalisatie (maar zien) die Twynstra Gudde kenmerkt is verwijderd. 
• De woorden onze uitdaging zijn verwijderd, deze woorden wijzen op een 

exclusieve ‘wij'. 
• Er worden vragen gesteld aan de lezer. In de tekst van gemeente Amsterdam 

wordt de lezer vaak aangesproken en worden er vragen gesteld aan de lezer. 
• De zegswijze, de boel de boel laten, is toegevoegd. 
• ‘Wij’ gevoel van Twynstra Gudde is verwijderd. 
• Opsomming is verwijderd, deze past niet bij het taalgebruik van Amsterdam. 
• De woorden direct, deskundig en professioneel zijn toegevoegd, dit zijn woorden 

die passen bij Amsterdam. 
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Origineel Twynstra Gudde (Lier Beek) 
Lier Beek werkt voor de overheid, zorgen onderwijsinstellingen, parkeerbedrijven en 
parkeerbeheerorganisaties, projectontwikkelaars en beleggers, woningcorporaties 
en gebouwenbeheerders. Samen met onze opdrachtgevers creëren en benutten wij 
kansen om de parkeerproblematiek anders aan te pakken, om te komen tot nieuwe 
oplossingen die echt werken. Wij maken onder meer gebruik van de ruimte die de Nota 
Ruimte en de Nota Mobiliteit ons bieden. Mobiliteit mag immers en sturend parkeerbeleid 
is niet langer de enige norm. De werkelijkheid is dat er meer auto’s komen en dat de 
ruimte beperkt blijft. Binnen deze werkelijkheid willen wij samen met u een 
vernieuwende rol spelen. 
 
Manipulatie Twynstra Gudde (Lier Beek), identiteit Amsterdam (Radenwoud) 
Lier Beek werkt voor de overheid, de zorgsector en de bedrijvensector. Met 
opdrachtgevers grijpt Lier Beek de kans om de strijd aan te binden met de 
parkeerproblematiek.Om te komen tot professionele oplossingen die echt werken. Er 
wordt gebruik gemaakt van onder meer de ruimte die de Nota Ruimte en de Nota 
Mobiliteit bieden. Waarin staat dat Mobiliteit mag en het niet langer alleen om 
sturend parkeerbeleid draait. De werkelijkheid is dat er meer auto’s komen en dat de 
ruimte beperkt blijft. Werk mee om hierin direct een rol te spelen! 
 
Figuur 28. Fragment uit de originele tekst van Twynstra Gudde en de manipulatie 
 

• De lange opsomming is ingekort. Dit past niet bij het directe taalgebruik van 
Amsterdam. 

• Het samenwerkaspect van Twynstra Gudde is verwijderd. Dit is, met 
opdrachtgevers, geworden. 

• De zegswijze de, strijd aan binden, is toegevoegd.  
• Het woord professioneel  is toegevoegd. 
• Exclusieve ‘wij’ is verwijderd. 
• De woorden, niet langer alleen om parkeerbeleid draait, zijn toegevoegd. Deze 

woorden passen beter bij het taalgebruik van gemeente Amsterdam. 
• Gebiedende wijs is toegevoegd (werk mee). 
 

In bijlage 5 zijn alle tekstversies opgenomen. 

§ 4.3.2 Vragenlijst 
De vragenlijst is opgesteld met behulp van de merkidealen van de organisaties en het Big 
Five model. In figuur 29 staan de merkidealen van de organisaties (nogmaals) kort 
omschreven. 
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Amsterdam is: menselijk, begrijpelijk, direct, functioneel, eenduidig, laagdrempelig, 
respectvol, simpel en eigentijds 
 
 
Twynstra Gudde is: duidelijk (betrouwbaar, no-nonsense), zinvol (realiseerbaar, 
relevant), samen (menselijk, persoonlijk), slim (innovatief, anders) en fris (passie, lef) 
 
Figuur 29. Merkidealen van gemeente Amsterdam en Twynstra Gudde 
 
In de vragenlijst wordt over elk identiteitsaspect een aantal vragen gesteld. Daarnaast 
worden er vragen gesteld over de woorden die kenmerkend waren voor elke tekst. In de 
tekst van gemeente Amsterdam staan de woorden direct, professioneel en consequent, 
centraal. Bij Twynstra Gudde staan de woorden samenwerken, slim, deskundig en 
verschillend centraal.  

 Voor een aantal identiteitskenmerken zijn, met behulp van het Big Five idioticon 
van De Raad en Doddema-Winsemius (2006), constructen gevormd. De Big Five is een 
theorie uit de persoonlijkheidspsychologie die zich richt op de karaktereigenschappen van 
personen. De Big Five bestaat uit vijf factoren die, volgens deze theorie, op elk mens van 
toepassing kunnen zijn: extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele 
stabiliteit en intellectuele autonomie.  

Met behulp van het idioticon zijn de volgende constructen gemaakt: 
vriendelijkheid, zorgvuldigheid, intellectuele autonomie en emotionele stabiliteit. Voor 
elk construct zijn er positieve en negatieve items voor de vragenlijst geformuleerd. 

Onder het construct vriendelijkheid vallen volgens het idioticon de 
identiteitsaspecten ‘menselijk’ en ‘samen’. Een andere eigenschap is ‘beleefd’. Negatieve 
eigenschappen zijn ‘arrogant’ en ‘autoritair’. Het identiteitskenmerk ‘respectvol’, staat 
niet in het idioticon opgenomen maar is wel geplaatst onder dit construct, omdat het goed 
aansluit bij de positieve items.  

 
Vriendelijkheid 
Positief Negatief Identiteit 
vriendelijk arrogant 
menselijk autoritair 
beleefd 

respectvol* 

 

Menselijk 
 
Respectvol 
 
Samen 

Figuur 30. Items die horen bij het construct vriendelijkheid  
*= dit woord komt niet voor in het idioticon. 
 
Onder het construct zorgvuldig vallen de identiteitsaspecten ‘functioneel’, ‘eenduidig’, 
‘consequent’ en ‘direct’. Iemand die functioneel is, kan volgens het idioticon ook worden 
omschreven worden als ‘stipt’, ‘zorgvuldig’ en ‘nauwkeurig’. Andere 
karaktereigenschappen zijn ‘accuraat’, ‘consequent’ en ‘efficiënt’. De eigenschappen 
‘direct’ en ‘eenduidig’ staan niet vermeld in het idioticon. 
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Zorgvuldigheid 
Positief Negatief Identiteit 
nauwkeurig inefficiënt 
stipt onnauwkeurig 
accuraat onzorgvuldig 
consequent  
direct* 

eenduidig* 

 

Functioneel 
 
Eenduidig  
 
Direct 

Figuur 31. Items die horen bij het construct zorgvuldigheid  
* dit woord komt niet voor in het idioticon.  
 
Onder het construct intellectuele autonomie vallen de identiteitsaspecten ‘slim’ en 
‘deskundig’. 
 
Intellectuele autonomie 
Positief Negatief Identiteit 
slim stompzinnig 
deskundig* oppervlakkig 

zinvol*  

Slim 
 
Deskundig 
 
Zinvol 

Figuur 32. Items die horen bij het construct intellectuele autonomie  
* dit woord komt niet voor in het idioticon.  
 
Onder het construct emotionele stabiliteit valt het identiteitsaspect ‘professioneel’. 
 
Emotionele stabiliteit 
Positief Negatief Identiteit 

onzakelijk zakelijk 

onprofessioneel* 
 

Professioneel 

Figuur 33. Items die horen bij het construct emotionele stabiliteit  
* dit woord komt niet voor in het idioticon.  
 
Ten slotte zijn er verschillende identiteitsaspecten die niet onder het Big Five model te 
plaatsen zijn. Deze komen terug in andere constructen, zie figuur 34 en 33. 
 
Modern 
Positief Negatief Identiteit 
fris oubollig (wel uit Big Five) 
eigentijds  

Fris 
 
Eigentijds 

Figuur 34. Items die horen bij het construct fris 
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De identiteitsaspecten ‘begrijpelijk’, ‘duidelijk’ en ‘simpel’, vallen onder het construct 
begrip. De volgende vragen horen bij dit construct, zie figuur 
 
Begrip 
Positief Negatief Identiteit 
duidelijk moeilijk 
begrijpelijk lastig 

Begrijpelijk 
 
Duidelijk 
 
Simpel 

Figuur 35. Items die horen bij het construct begrijpelijkheid  
  
Er zijn zes constructen geformuleerd met in totaal dertig meerkeuzevragen (zie bijlage 6). 
De items uit de constructen zijn in de vragenlijst bij elkaar geplaatst. Bijvoorbeeld de 
vragen 27 tot en met 30 vallen onder het construct begrip. Uit de pre-test afgenomen 
onder vijf proefpersonen kwam naar voren dat proefpersonen het lastig vonden als alle 
items door elkaar stonden. Ze vonden het moeilijk om zich een beeld te vormen van de 
identiteit als alle karaktereigenschappen door elkaar stonden. Drie proefpersonen raakten 
geïrriteerd en hadden geen zin meer om de vragen serieus in te vullen en hadden ook 
geen zin meer om de vragenlijst twee keer in te vullen. Om het makkelijker te maken 
voor de proefpersonen zijn de items daarom bij elkaar geplaatst. 
 De meerkeuzevragen zagen er als volgt uit, zie figuur 36. 
 
Helemaal Oneens ○       Oneens ○        niet Oneens /niet Eens ○         Eens ○         Helemaal Eens ○  
 
 
1. Ik vind de tekst vriendelijk 
 
Oneens ○          ○       ○         ○          ○       Eens 
 
Figuur 36. Fragment uit de vragenlijst 
 
Daarnaast zijn er twee open vragen gesteld. In de allereerste vraag werd aan de 
proefpersonen gevraagd om in twee tot vijf woorden de stijl van de tekst te typeren. 
Proefpersonen werden op weg geholpen met een klein voorbeeld (zie vragenlijst bijlage 
6). In de tweede open vraag werd gevraagd hoe respondenten de afzender van de tekst 
zouden omschrijven als persoon.  

Deze twee vragen zijn gesteld om te onderzoeken of proefpersonen eventueel nog 
andere identiteitskenmerken toekennen aan de teksten. Daarnaast is het interessant om te 
onderzoeken of proefpersonen die positieve antwoorden geven op de meerkeuzevragen, 
ook positieve antwoorden geven op de open vragen.  
 Ten slotte stond er onderaan de vragenlijst een rij met demografische 
vragen.Volgens Deacon e.a. (1999) kunnen vragen naar persoonlijke informatie het beste 
achteraf gesteld worden. Proefpersonen zijn eerder geneigd om informatie te geven en 
voelen zich meer verzekerd van de integriteit van het onderzoek. 
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§ 4.4 Proefpersonen en werkwijze 
In totaal hebben veertig proefpersonen deelgenomen aan het onderzoek. Aan het 
onderzoek hebben alleen proefpersonen meegewerkt met een HBO-opleiding of hoger.  
Alle proefpersonen zijn persoonlijk benaderd met de vraag of zij wilden meewerken met 
het onderzoek. Het onderzoek is afgenomen bij de proefpersonen thuis en in werkruimtes 
waar de proefpersonen rustig konden werken. Deelname aan het onderzoek bedroeg 
ongeveer 25 minuten. Voorafgaand aan het onderzoek kregen proefpersonen een korte 
uitleg over het doel van het onderzoek. Er werd verteld dat het een onderzoek was naar 
de persoonlijkheid van teksten. Daarnaast werd verteld dat proefpersonen geen foute 
antwoorden konden geven.  

Elke proefpersoon kreeg twee teksten te lezen. Een originele versie en een 
gemanipuleerde versie. Bijvoorbeeld de originele tekst van gemeente Amsterdam en de 
gemanipuleerde tekst van Twynstra Gudde met de merkidentiteit van Amsterdam. 
Iedereen kreeg twee keer dezelfde merkidentiteit te lezen. De proefpersonen kregen de 
opdracht om de allereerste tekst te lezen, de vragenlijst in te vullen en dan de tweede 
tekst te lezen en de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst werd dus twee keer ingevuld. 
In de invulinstructies stond aangegeven dat proefpersonen de tekst in eigen tempo 
mochten lezen. Proefpersonen mochten niet terug lezen in de tekst omdat gevraagd werd 
om een spontane reactie.  

§ 4.5 Verloop van het experiment 
De meeste proefpersonen deden 25 minuten over het onderzoek. Er waren een paar 
mensen die iets meer tijd nodig hadden. Het invullen van de vragenlijst gaf bijna geen 
problemen. Een paar mensen twijfelden bij het beantwoorden van de open vragen. Ze 
vonden het lastig om een omschrijving te geven van de afzender van de tekst. Er waren 
bijvoorbeeld drie proefpersonen die een gedetailleerde omschrijving gaven van het 
uiterlijk van de afzender. Bijvoorbeeld over gemeente Amsterdam: sloom persoon met 
vlassig haar en een grote bril. Er waren zes mensen die het veel werk vonden om twee 
teksten te lezen en twee keer de vragenlijst in te vullen. Alle respondenten hebben de 
vragenlijst afgemaakt. Er zijn 23 proefpersonen geweest die een mailadres hebben 
opgegeven, hiermee gaven ze aan dat ze graag op de hoogte gesteld wilden worden van 
de resultaten. 
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Hoofdstuk 5. Resultaten experiment 
 
In het experiment stonden drie verwachtingen centraal. Allereerst werd er verwacht dat 
proefpersonen moeite zullen hebben met het toekennen van een eenduidige identiteit aan 
de organisaties. Gemeente Amsterdam komt zowel menselijk als distantiërend over. 
Enerzijds is de tekst duidelijk en menselijk, anderzijds is de tekst ambtelijk en 
afstandelijk. Amsterdam komt over op de lezer als: professioneel, direct en consequent.  
 Twynstra Gudde is: slim, deskundig en houdt van samenwerken. In de tekst wordt 
daarnaast voortdurend een ‘wij’ gevoel gecreëerd, Twynstra Gudde verwijst naar zichzelf 
als groep. De tekst zal formeel en afstandelijk op de lezer overkomen. 
 Ten slotte werd verwacht dat proefpersonen aan dezelfde bron een verschillende 
identiteit zullen toekennen. 
 

§ 5.1 Proefpersonen 
In totaal hebben er 40 proefpersonen deelgenomen aan het onderzoek. Er hebben 18 
mannen en 22 vrouwen meegedaan aan het onderzoek, de gemiddelde leeftijd van de 
respondenten was 33 jaar. Er waren 18 proefpersonen met een HBO-opleiding en 22 
proefpersonen met een WO-opleiding. Dertien studenten hebben meegedaan, drie 
hulpverleners, vijf directeuren, acht managers, drie ontwerpers en acht mensen die 
werkzaam zijn op een afdeling van personeel en arbeid.  
 

§ 5.2 Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van de vragenlijst is vastgesteld met behulp van het programma 
SPSS en een Cronbach alfa toets. Alle meerkeuzevragen zijn ingevoerd in SPSS en de 
negatieve items zijn omgecodeerd. Voor de hele vragenlijst en alle constructen is de 
betrouwbaarheid uitgerekend, zie tabel 1. 
 
 Vraag 

nummer 
Cronbach’s  

alfa 
N of 
Items 

Gehele vragenlijst 1 - 30 ,93 30 
Construct: Vriendelijkheid 1- 6 ,85 6 
Construct: Zorgvuldigheid 7 - 15 ,92 9 
Construct: Intellectuele Autonomie 16-20 ,80 5 
Construct: Modern 21-23 ,88 3 
Construct: Emotionele Stabiliteit 24-26 ,92 3 
Construct: Begrip 27-30 ,79 4 
Tabel 1. Betrouwbaarheid van de vragenlijst en de constructen 
 
Omdat de vragen in de clusters betrouwbare scores laten zien, zijn alle berekeningen met 
behulp van de clusters gemaakt. Voor elk cluster zijn de vragen opgeteld en is er een 
gemiddelde score berekend. 
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§ 5.3  Identiteit meerkeuzevragen 

§ 5.3.1 Gemiddelde scores 
Om vast te stellen welke identiteit proefpersonen toekennen aan de organisaties zijn de 
gemiddelde scores per cluster berekend. Een score van 1 representeert de laagste score en 
een score van 5 representeert de hoogste score. De gemiddelde scores op de originele 
teksten staan aangegeven in tabel 2. 
 
  gemeente Amsterdam Twynstra Gudde 
Construct N Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation 
Vriendelijkheid 20 3,16 ,785 3,72 ,815 
Zorgvuldigheid 20 3,23 ,765 3,92 ,826 
Intellectuele autonomie 20 3,07 ,787 3,52 ,607 
Modern 20 2,58 1,064 2,68 1,011 
Emotionele stabiliteit 20 2,97 1,189 4,03 ,823 
Begrip 20 4,25 ,493 3,79 ,736 
Tabel 2. Gemiddelde scores op de constructen van gemeente Amsterdam en Twynstra Gudde 
 
De gemiddelde scores laten zien dat de tekst van Twynstra Gudde op de meeste 
constructen hoger scoort dan de tekst van gemeente Amsterdam. Proefpersonen gaven bij 
de tekst van gemeente Amsterdam de hoogste score op het cluster begrip. Dit betekent 
dat proefpersonen de tekst duidelijk en begrijpelijk vonden, de tekst was niet moeilijk of 
lastig om te lezen. Er werd het lager gescoord op het cluster modern en het cluster 
emotionele stabiliteit. In het cluster modern werd gevraagd of lezers de tekst fris en 
eigentijds vonden. In het cluster emotionele stabiliteit werd gevraagd of men de tekst 
zakelijk en professioneel vond overkomen.  

De tekst van Twynstra Gudde scoort het hoogst op de clusters emotionele 
stabiliteit en zorgvuldigheid. In het cluster zorgvuldigheid werd gevraagd of lezers de 
tekst (onder andere) nauwkeurig, eenduidig en direct vonden overkomen. De tekst van 
Twynstra Gudde scoorde het laagst op het cluster modern.  
 
De gemiddelde scores op de gemanipuleerde teksten staan aangegeven in tabel 3. 
 
  gemeente Amsterdam 

Identiteit Twynstra Gudde
Twynstra Gudde 

Identiteit Amsterdam 
Construct N Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation 
Vriendelijkheid 20 4,22 ,742 3,57 ,742 
Zorgvuldigheid 20 3,30 ,891 3,30 ,891 
Intellectuele autonomie 20 3,61 1,11 3,27 1,112 
Modern 20 2,78 1,22 3,12 1,231 
Emotionele stabiliteit 20 3,02 1,32 3,48 1,321 
Begrip 20 4,15 ,817 4,12 ,817 
Tabel 3. Gemiddelde scores op de constructen van de manipulaties van gemeente Amsterdam en Twynstra 
Gudde 
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De gemanipuleerde tekst van gemeente Amsterdam scoort het hoogst op de clusters 
vriendelijkheid en begrip. In het cluster vriendelijkheid werd gevraagd of lezers de tekst 
(onder andere) menselijk, vriendelijk en beleefd vonden overkomen. De tekst scoort lager 
op het cluster modern. De gemanipuleerde tekst van Twynstra Gudde scoort het hoogst 
op het cluster begrip. De lezers vonden de tekst niet moeilijk of lastig om te lezen. 

§ 5.3.2 Significante waarden 
Naast de identiteiten die lezers toekennen aan de afzenders is er ook onderzocht of er een 
significant verschil is tussen de gemanipuleerde teksten en de originele tekstversies. Er 
werd, zoals al eerder aangegeven, verwacht dat lezers een verschillende identiteit 
toekennen aan dezelfde bron.  

 Er zijn twee significante verschillen gevonden tussen de tekstversies van 
gemeente Amsterdam op de clusters vriendelijk (F= 6,03, df= 33,55 en p= ,000) en 
intellectueel (F= ,853, df=38 en p= ,039). In tabel 4 staan de gemiddelde scores 
aangegeven. 

 

Construct Tekstversie N Mean 
Std. 

Deviation 
Amsterdam Origineel 20 3,16 ,785  

Vriendelijkheid 
  

Amsterdam identiteit 
Twynstra Gudde 20 4,22 ,536 

Amsterdam Origineel 20 3,07 ,788  
Intellectueel 
  

Amsterdam identiteit 
Twynstra Gudde 20 3,61 ,812 

Tabel 4. Gemiddelde scores van de constructen vriendelijkheid en zorgvuldigheid, gemeente Amsterdam 
 
De gemiddelde scores tonen aan dat de gemanipuleerde versie van Amsterdam hoger 
scoort op de constructen vriendelijkheid en intellectueel. In het cluster vriendelijkheid 
werd (onder andere) gevraagd of men de tekst vriendelijk, beleefd en menselijk vond. In 
het cluster intellectueel werd gevraagd of lezers de tekst slim, deskundig en zinvol 
vonden.  

Er is één significant verschil gevonden tussen de tekstversies van Twynstra 
Gudde, op het cluster zorgvuldigheid (F= ,058, df=39 en p= ,028). In tabel 5 staan de 
gemiddelde scores weergegeven. 
 

Construct Tekstversie N Mean 
Std. 

Deviation 
Twynstra Gudde 
Origineel 20 3,93 ,826  

Zorgvuldigheid 
  Twynstra Gudde 

identiteit Amsterdam 20 3,30 ,891 

Tabel 5. Gemiddelde scores van het construct zorgvuldigheid, Twynstra Gudde 
 
De respondenten vinden de originele versie van Twynstra Gudde zorgvuldiger dan de 
gemanipuleerde versie. In het cluster zorgvuldig werd (onder andere) gevraagd of men de 
tekst nauwkeurig, stipt, accuraat en consequent vond. 
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§ 5.4 Identiteit open vragen 

§ 5.4.1 Stijl en afzender van de tekst 
In de vragenlijst zijn twee open vragen opgenomen. In de allereerste open vraag moesten 
proefpersonen in twee tot vijf worden aangeven hoe zij de stijl van de tekst zouden 
typeren. In de tweede open vraag moesten proefpersonen een persoonsomschrijving 
geven van de afzender van de tekst. De antwoorden van de proefpersonen zijn verzameld 
en geplaatst in een lijst, deze is opgenomen in bijlage 7. De meeste proefpersonen vulden 
twee of drie antwoorden in. De antwoorden van de proefpersonen zijn onderverdeeld in 
categorieën. Positieve en negatieve woorden zijn gecategoriseerd en woorden met 
dezelfde betekenis zijn gecategoriseerd. Bijvoorbeeld de woorden opdringerig, 
drammerig en dwingend, zijn geplaatst onder de categorie ‘opdringerig’. Bij het indelen 
van de woorden is gekeken naar alle antwoorden die een proefpersoon gaf. Zo was er een 
proefpersoon die de afzender van de tekst omschreef als een meedenker en een 
bondscoach. Het woord bondscoach kan een negatieve of een positieve betekenis hebben. 
Het woord bondscoach is vervolgens ingedeeld bij de categorie van positieve beroepen 
omdat het woord meedenker ook een positieve betekenis heeft. In figuur 37 staat achter 
elke categorie een paar voorbeelden opgenomen van woorden die onder de categorie 
vallen, de complete lijst is opgenomen in bijlage 8.  
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Negatief 
Arrogant:   uit de hoogte, betweter, zelfingenomen 
Ambtenaar:  ambtenaar 
Langdradig:  breedsprakig, veel informatie, uitgebreid 
Negatief beroep:  leraar 
Niet fris:   slaapverwekkend 
Niet slim:   eenvoudig, dom 
Onduidelijk:  ingewikkeld, lastig 
Onfunctioneel:  onhandig, onsamenhangend, structuurloos 
Onprofessioneel:  onervaren, amateur 
Onvriendelijk:  chagrijn 
Opdringerig:  zeur, dominant, te amicaal 
Ouderwets:  oubollig, saai, nerd 
Plat:   grof 
Rechtlijnig: kort door de bocht 
Verkoper:   (verborgen) reclametekst, promotor 
Positief 
Deskundig:  kennisgericht 
Duidelijk:   duidelijk 
Fris:   jong, fruitig 
Functioneel:  overtuigend, doelgericht, direct 
Menselijk:  gedegen, meelevend, betrokken 
Populair:    spontaan 
Positief beroep:  manager, coach, strateeg 
Professioneel:   zakelijk, formeel 
Vriendelijk:  behulpzaam, open, positief 
Slim:   intelligent 
Zorgvuldig:  nauwkeurig, correct, stipt 
Figuur 37. Categorieën met antwoorden op de open vragen 
 
De positieve en negatieve categorieën van woorden zijn vervolgens ondergebracht in 
clusters. Dezelfde clusters als in de meerkeuzevragenlijst zijn gebruikt, bijvoorbeeld het 
cluster vriendelijkheid met de identiteitsaspecten menselijk, respectvol en samen. Dit is 
gedaan om een vergelijking te kunnen maken tussen de identiteit die wordt toegeschreven 
in de meerkeuzevragen en de open vragen.  

 In elke tabel is een onderscheid gemaakt tussen de typering van de stijl van de 
tekst en de afzender van de tekst. Daarnaast staat achter elke categorie met woorden 
aangegeven uit hoeveel antwoorden de categorie bestaat. Zo zijn er tien antwoorden 
gegeven over de stijl van gemeente Amsterdam die zijn geplaatst onder de categorie 
‘opdringerig’. Per tekst zullen de resultaten besproken worden, allereerst volgen de 
originele teksten daarna volgen de gemanipuleerde teksten. 
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Gemeente Amsterdam 
 
Vriendelijkheid (menselijk, respectvol, samen) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Opdringerig 10 Vriendelijk 1 Opdringerig 5   
Onvriendelijk 4   Arrogant 5   

Plat 4   Plat 2   
        

Totaal 18  1  9  0 
Tabel 6. Antwoorden op de open vragen, gemeente Amsterdam 
 
Zorgvuldig (functioneel, eenduidig, direct) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Langdradig 5     Functioneel 1 
        

Totaal 5  0  0  1 
Tabel 7. Antwoorden op de open vragen, gemeente Amsterdam 
 
Intellectuele autonomie (slim, deskundig)  

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

    Niet slim 3   
        

Totaal 0  0  3  0 
Tabel 8. Antwoorden op de open vragen, gemeente Amsterdam 
 
Emotionele stabiliteit (professioneel) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Ambtenaar 7 Professioneel 3 On- 
professioneel 

3 Professioneel 1 

Verkoper 3   Ambtenaar 2 Pos. beroep 1 
Rechtlijnig 2   Verkoper 2   

        
Totaal 12  3  7  2 

Tabel 9. Antwoorden op de open vragen, gemeente Amsterdam 
 
Modern (fris en eigentijds) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Ouderwets 2 Populair 1 Ouderwets 10 Populair 2 
        

Totaal 2  1  10  2 
Tabel 10. Antwoorden op de open vragen, gemeente Amsterdam 
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Begrip (begrijpelijk, duidelijk, simpel) 
Stijl van de tekst Afzender van de tekst 

Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 
  Duidelijk 1   Duidelijk 1 
        

Totaal 0  1  0  1 
Tabel 11. Antwoorden op de open vragen, gemeente Amsterdam 
 
Er zijn 20 proefpersoon die de tekst van gemeente Amsterdam beoordeeld hebben. Over 
de stijl van de tekst zijn 37 negatieve en 6 positieve opmerkingen gemaakt. Over de 
afzender van de tekst zijn 29 negatieve en 6 positieve opmerkingen gemaakt.  
 De meeste negatieve antwoorden van de proefpersonen zijn geplaatst onder het 
cluster vriendelijkheid. De proefpersonen gaven aan dat ze de stijl van de tekst en de 
afzender van de tekst niet vriendelijk vonden overkomen. Men vond de tekst 
voornamelijk opdringerig overkomen. Daarnaast vond men de tekst onprofessioneel 
overkomen, er zijn verschillende negatieve opmerkingen geplaatst onder het cluster 
emotionele stabiliteit. De proefpersonen gaven aan dat ze de stijl van de tekst ambtelijk 
vonden en de afzender van de tekst typeren als een ambtenaar. Een aantal proefpersonen 
vond daarnaast dat de tekst verkopend over kwam. Ten slotte werden er nog negatieve 
opmerkingen gemaakt over de tijdsgeest (cluster modern) van de tekst. Men vond de tekst 
ouderwets overkomen.  
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Twynstra Gudde 
 
Vriendelijkheid (menselijk, respectvol, samen) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 
Arrogant 1 Vriendelijk 3 Arrogant 6 Menselijk 4 

Opdringerig 1       
        

Totaal 2  3  6  4 
Tabel 12. Antwoorden op de open vragen, Twynstra Gudde 
 
Zorgvuldig (functioneel, eenduidig, direct) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Langdradig 26 Zorgvuldig 2 Langdradig 1 Zorgvuldig 3 
        

Totaal 26  2  1  3 
Tabel 13. Antwoorden op de open vragen, Twynstra Gudde 
 
Intellectuele autonomie (slim, deskundig)  

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

  Deskundig 3   Deskundig 3 
      Slim 1 
        

Totaal 0  3  0  4 
Tabel 14. Antwoorden op de open vragen, Twynstra Gudde 
 
Emotionele stabiliteit (professioneel) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Ambtenaar 1 Professioneel 6 Ambtenaar 3 Professioneel 3 
Verkoper 1   Negatief 

beroep 
1 Positief 

beroep 
4 

    Verkoper 1   
        

Totaal 2  6  5  7 
Tabel 15. Antwoorden op de open vragen, Twynstra Gudde 
 
Modern (fris en eigentijds) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Ouderwets 3   Ouderwets 9   
        

Totaal 3  0  9  0 
Tabel 16. Antwoorden op de open vragen, Twynstra Gudde 
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Begrip (begrijpelijk, duidelijk, simpel) 
Stijl van de tekst Afzender van de tekst 

Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 
Onduidelijk 1     Duidelijk 1 

        
Totaal 1  0  0  0 

Tabel 17. Antwoorden op de open vragen, Twynstra Gudde 
 
Er zijn 20 proefpersonen die de tekst van Twynstra Gudde beoordeeld hebben. Over de 
stijl van de tekst zijn 34 negatieve en 14 positieve opmerkingen gemaakt. Over de 
afzender van de tekst zijn 21 negatieve en 18 positieve opmerkingen gemaakt.  
 De meeste negatieve opmerkingen zijn geplaatst onder het cluster zorgvuldigheid. 
Men vond de stijl van de tekst langdradig. Daarnaast werden er verschillende negatieve 
opmerkingen gemaakt over de tijdsgeest van de tekst. Men vond de afzender van de tekst 
ouderwets. 
 De meeste positieve antwoorden zijn geplaatst onder het cluster emotionele 
stabiliteit. Men vond de stijl van de tekst en de afzender professioneel overkomen.  
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Gemeente Amsterdam met de identiteit van Twynstra Gudde 
 
Vriendelijkheid (menselijk, respectvol, samen) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aant

al 
Positief Aantal Negatief Aanta

l 
Positief Aantal 

Opdringerig 2 Vriendelijk 3 Opdringerig 4 Menselijk 9 
  Menselijk 2     
        

Totaal 2  5  4  9 
Tabel 18. Antwoorden op de open vragen, manipulatie gemeente Amsterdam 
 
Zorgvuldig (functioneel, eenduidig, direct) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Langdradig 2 Functioneel 4   Functioneel 3 
Onfunctioneel 7       

        
Totaal 9  4  0  3 

Tabel 19. Antwoorden op de open vragen, manipulatie gemeente Amsterdam 
 
Intellectuele autonomie (slim, deskundig)  

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 
Niet slim 3       

        
Totaal 3  0  0  0 

Tabel 20. Antwoorden op de open vragen, manipulatie gemeente Amsterdam 
 
Emotionele stabiliteit (professioneel) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Ambtenaar 1 Professioneel 4 Ambtenaar 4 Pos. beroep 5 
Onprofessioneel 2   On- 

professioneel 
1   

Verkoper 1       
        

Totaal 4  4  5  5 
Tabel 21. Antwoorden op de open vragen, manipulatie gemeente Amsterdam 
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Modern (fris en eigentijds) 
Stijl van de tekst Afzender van de tekst 

Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 
Ouderwets 2 Fris 3 Ouderwets 2 Fris 3 

  Populair 1     
        

Totaal 2  4  2  3 
Tabel 22. Antwoorden op de open vragen, manipulatie gemeente Amsterdam 
 
Begrip (begrijpelijk, duidelijk, simpel) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

  Duidelijk 6 Onduidelijk 2   
        

Totaal 0  6  2  0 
Tabel 23. Antwoorden op de open vragen, manipulatie gemeente Amsterdam 
 
Er zijn 20 proefpersonen die de gemanipuleerde tekst van gemeente Amsterdam 
beoordeeld hebben. Over de stijl van de tekst zijn 20 negatieve en 23 positieve 
opmerkingen gemaakt. Over de afzender van de tekst zijn 13 negatieve en 20 positieve 
opmerkingen gemaakt. 
 De meeste positieve opmerkingen zijn geplaatst onder het cluster vriendelijkheid. 
Men vond de stijl van de tekst vriendelijk en menselijk. De afzender van de tekst werd 
getypeerd als een vriendelijk persoon.  Daarnaast werden er verschillende positieve 
opmerkingen geplaatst over de professionaliteit van de tekst (cluster emotionele 
stabiliteit). Men vond de stijl van de tekst professioneel. De afzender van de tekst werd 
omschreven als een persoon met een positief (professioneel) beroep, bijvoorbeeld een 
manager of een strateeg.  
 De meeste negatieve opmerkingen werden geplaatst onder de clusters 
zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit. Men vond de stijl van de tekst voornamelijk 
onfunctioneel, onprofessioneel en ambtelijk. De afzender van de tekst werd (vooral) 
getypeerd als een ambtenaar. 
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Twynstra Gudde met de identiteit van gemeente Amsterdam 
 
Vriendelijkheid (menselijk, respectvol, samen) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 
Arrogant 4 Vriendelijk 7 Arrogant 7 Vriendelijk 5 

Opdringerig 2       
        

Totaal 6  7  7  5 
Tabel 24. Antwoorden op de open vragen, manipulatie Twynstra Gudde 
 
Zorgvuldig (functioneel, eenduidig, direct) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Langdradig 6 Functioneel 3 Onfunctioneel 4 Functioneel 2 
Onfunctioneel 2       

        
Totaal 8  3  4  2 

Tabel 25. Antwoorden op de open vragen, manipulatie Twynstra Gudde 
 
Intellectuele autonomie (slim, deskundig)  

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

  Deskundig 2 Niet slim 1 Slim 2 
        

Totaal 0  2  1  2 
Tabel 26. Antwoorden op de open vragen, manipulatie Twynstra Gudde 
 
Emotionele stabiliteit (professioneel) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 
Verkoper 3 Professioneel 6 Verkoper 1 Professioneel 6 

Ambtenaar 2     Pos. beroep 2 
        

Totaal 5  6  1  8 
Tabel 27. Antwoorden op de open vragen, manipulatie Twynstra Gudde 
 
Modern (fris en eigentijds) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 
Niet fris 2 Fris 3 Ouderwets 5 Fris 3 

        
Totaal 2  3  5  3 

Tabel 28. Antwoorden op de open vragen, manipulatie Twynstra Gudde 
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Begrip (begrijpelijk, duidelijk, simpel) 
Stijl van de tekst Afzender van de tekst 

Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 
Onduidelijk 4   Onduidelijk 2   

        
Totaal 4  0  2  0 

Tabel 29. Antwoorden op de open vragen, manipulatie Twynstra Gudde 
 
Er zijn 20 proefpersonen die de gemanipuleerde tekst van Twynstra Gudde beoordeeld 
hebben. Over de stijl van de tekst zijn 25 negatieve en 21 positieve opmerkingen gemaakt. 
Over de afzender van de tekst zijn 20 negatieve en 20 positieve opmerkingen gemaakt. 
 De meeste negatieve opmerkingen zijn geplaatst onder de clusters vriendelijkheid 
en zorgvuldigheid. De proefpersonen vonden de stijl van de tekst arrogant en opdringerig 
overkomen. De afzender van de tekst vond men ook arrogant. Daarnaast vond men de 
stijl van de tekst onfunctioneel en langdradig. De afzender vond men ook onfunctioneel.  
 De meeste positieve opmerkingen zijn geplaatst onder de clusters vriendelijkheid 
en emotionele stabiliteit (professionaliteit). Men vond de stijl van de tekst en de afzender 
vriendelijk en professioneel overkomen.  

§ 5.4.2 Het verband tussen de open vragen en de richting van het commentaar 
Naast de typering van de stijl en de afzender van de tekst met behulp van de clusters, is er 
onderzocht of er een verband is tussen de originele en de gemanipuleerde teksten en het 
geven van positief of negatief commentaar. Alle antwoorden van de proefpersonen zijn 
gecodeerd en ingevoerd in SPSS. Per proefpersoon is aangegeven of er sprake was van 
positief of negatief commentaar. Zo werd een proefpersoon met de antwoorden 
opdringerig, zeurderig en drammerig gecodeerd als een proefpersoon met negatief 
commentaar. Bij de codering is, net zoals bij de typering van de stijl en afzender van de 
tekst, gelet op alle antwoorden die een proefpersoon gaf. Bij twee positieve antwoorden 
en één negatief antwoord werd de proefpersoon gecodeerd als een proefpersoon met 
positief commentaar.  
 In tabel 30 staat aangegeven welke proefpersonen negatief en positief  
commentaar gaven per tekst. 
 
Richting 
commentaar 

Twynstra Gudde Amsterdam Manipulatie 
Twynstra Gudde 

Manipulatie 
Amsterdam 

 Stijl Afzender Stijl Afzender Stijl Afzender Stijl Afzender
Negatief 15 14 20 19 10 10 9 9 
Positief 5 6 0 1 10 10 11 11 
Tabel 30. Aantal proefpersonen met negatief en positief commentaar op de open vragen 
 
De resultaten laten zien dat de gemanipuleerde tekst van gemeente Amsterdam van de 
meeste proefpersonen positief commentaar krijgt en dat de originele tekst van gemeente 
Amsterdam van de minste proefpersonen positief commentaar krijgt.  
 
 
 



 60

Met behulp van een Chi-kwadraat is uitgerekend of er sprake is van een statistisch 
verband tussen de originele en de gemanipuleerde teksten en de richting van het 
commentaar. Er komen vier significante verschillen naar voren, deze staan aangegeven in 
tabel 31. In tabel 32 staat nogmaals aangeven welke personen negatief en positief 
commentaar gaven.  
 
Pearson Chi-Square 
 Stijl van de tekst Afzender van de 

tekst 
Tekstversie df Asymp. Sig. 

(2-sided) 
df Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Amsterdam 

Amsterdam manipulatie 

1 ,000 1 ,001 

Amsterdam 
Twynstra Gudde manipulatie 

1 ,000 1 ,001 

Tabel 31. Resultaten Pearson Chi-Square toetsen van de open vragen 
 
Richting 
commentaar 

Amsterdam Amsterdam 
manipulatie 

Twynstra Gudde 
manipulatie 

 Stijl Afzender Stijl Afzender Stijl Afzender 
Negatief 20 19 9 9 10 10 
Positief 0 1 11 11 10 10 
Tabel 32. Aantal proefpersonen met negatief en positief commentaar op de open vragen 
 
De resultaten uit de tabellen maken duidelijk dat de manipulatie van gemeente 
Amsterdam een positief effect heeft gehad op de richting van het commentaar van de 
proefpersonen. Men is significant positiever (op de stijl en de afzender van de tekst) over 
de gemanipuleerde tekst van Amsterdam (Amsterdam met de tekstkenmerken die horen 
bij de identiteit van Twynstra Gudde) dan over de originele tekst van Amsterdam. Zo 
waren alle proefpersonen negatief over de stijl van de originele tekst van gemeente 
Amsterdam en was de meerderheid van de proefpersonen positief over de stijl van de 
gemanipuleerde tekst van Amsterdam. Daarnaast komt naar voren dat de gemanipuleerde 
tekst van Twynstra Gudde (Twynstra Gudde met de tekstkenmerken die horen bij de 
identiteit van Amsterdam) significant minder negatief commentaar oplevert (op de stijl en 
de afzender van de tekst) dan de originele tekst van Amsterdam.  
  

§ 5.5 Conclusie Experiment 
In het experiment stonden een aantal verwachtingen centraal. Er werd verwacht dat lezers 
moeite zouden hebben met het toedichten van een eenduidige identiteit aan zowel 
gemeente Amsterdam als Twynstra Gudde, en er werd verwacht dat er significante 
verschillen zouden zijn tussen de originele en de gemanipuleerde teksten.  

De gemiddelde scores van de meerkeuzevragen tonen aan dat de originele tekst 
van Twynstra Gudde het beste wordt beoordeeld door de lezers daarna volgen de 
manipulatie van Amsterdam (met identiteit van Twynstra Gudde), de manipulatie van 
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Twynstra Gudde (met de identiteit van Amsterdam) en de originele versie van 
Amsterdam.  

De gemiddelde scores op de originele teksten komen niet helemaal overeen met 
de verwachtingen uit de bureau-analyse. Er werd verwacht dat de originele tekst van 
Amsterdam zou scoren op verschillende clusters. Er werd verwacht dat de tekst direct 
(cluster zorgvuldigheid), begrijpelijk (cluster begrip), menselijk (cluster vriendelijkheid), 
ambtelijk (cluster emotionele stabiliteit), formeel (cluster emotionele stabiliteit) en 
afstandelijk (cluster vriendelijk) zou overkomen op de lezer. Daarnaast werd verwacht 
dat lezers de afzender van de tekst professioneel (cluster emotionele stabiliteit) en 
consequent (cluster zorgvuldigheid) zouden vinden overkomen. De gemiddelde scores op 
de tekst van gemeente Amsterdam zijn vrijwel neutraal. Dit betekent dat er geen 
duidelijke identiteit door de lezers wordt toegekend. Alleen op het cluster begrip scoort 
de tekst iets hoger en op het cluster modern scoort de tekst iets lager. De score op het 
cluster begrip komt overeen met de verwachtingen uit de bureau-analyse. Lezers vinden 
de tekst begrijpelijk en niet moeilijk om te lezen. Er was geen verwachting geformuleerd 
met betrekking tot het cluster modern. Er werd wel verwacht dat de tekst afstandelijk en 
formeel zou overkomen. Het is mogelijk dat lezers de afstandelijke schrijfstijl (cluster 
vriendelijkheid) en de formele woorden (cluster emotionele stabiliteit) hebben getypeerd 
als ouderwets (cluster modern). 

Er werd verwacht dat lezers de tekst van Twynstra Gudde formeel (emotionele 
stabiliteit), afstandelijk (cluster vriendelijkheid) en ouderwets (cluster professioneel) 
zouden vinden overkomen. Daarnaast werd verwacht dat lezers Twynstra Gudde slim 
(cluster intellectuele autonomie) en deskundig (intellectuele autonomie) zouden vinden 
overkomen. Ten slotte werd verwacht dat lezers zouden vinden dat Twynstra Gudde 
graag samenwerkt (cluster vriendelijkheid). Uit de gemiddelde scores komt naar voren 
dat de tekst van Twynstra Gudde iets hoger scoort op de clusters emotionele stabiliteit en 
zorgvuldigheid en dat de tekst lager scoort op het cluster modern. In het cluster 
emotionele stabiliteit werd gevraagd of de tekst professioneel is en in het cluster 
zorgvuldigheid werd gevraagd of de tekst functioneel, eenduidig en direct is. Er was geen 
verwachtingen geformuleerd met betrekking tot het cluster zorgvuldigheid. 
Waarschijnlijk hebben lezers de identiteitsaspecten slim en deskundig gekenmerkt als 
zorgvuldig, en wordt er daarom zo hoog gescoord op dit cluster. De lagere score op het 
cluster modern komt wel overeen met de verwachtingen uit de bureau-analyse.  

Daarnaast werd er verwacht dat er significante verschillen zouden zijn tussen de 
originele en de gemanipuleerde teksten. Uit de resultaten komt naar voren dat er twee 
significante verschillen zijn tussen de teksten van Amsterdam en dat er één significant 
verschil is tussen de teksten van Twynstra Gudde. De gemanipuleerde versie van 
Amsterdam scoort hoger op de constructen vriendelijkheid en intellectueel. In het cluster 
vriendelijkheid werd (onder andere) gevraagd of men de tekst vriendelijk, beleefd en 
menselijk vond. In het cluster intellectueel werd gevraagd of lezers de tekst slim, 
deskundig en zinvol vonden. De respondenten vinden daarnaast de originele versie van 
Twynstra Gudde significant zorgvuldiger dan de gemanipuleerde versie. In het cluster 
zorgvuldig werd (onder andere) gevraagd of men de tekst nauwkeurig, stipt, accuraat en 
consequent vond. 

De antwoorden die zijn gegeven op de open vragen ondersteunen de resultaten 
van de meerkeuzevragen niet helemaal. In de meerkeuzevragen werd de originele tekst 
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van Twynstra Gudde het best beoordeeld, daarna volgen de gemanipuleerde tekst van 
Amsterdam, de gemanipuleerde tekst van Twynstra Gudde en de originele tekst van 
Amsterdam. Uit de open vragen komt naar voren dat de gemanipuleerde tekst van 
gemeente Amsterdam het meeste positief commentaar krijgt van de proefpersonen, 
daarna volgen de gemanipuleerde tekst van Twynstra Gudde, de originele tekst van 
Twynstra Gudde en de originele tekst van gemeente Amsterdam. 

De antwoorden op de open vragen van de originele teksten komen niet (helemaal) 
overeen met de gemiddelde scores op de meerkeuzevragen en de verwachtingen uit de 
bureau-analyse. De proefpersonen maakten in de open vragen meer negatieve dan 
positieve opmerkingen over de tekst van Twynstra Gudde. De meeste negatieve 
opmerkingen werden gemaakt over de langdradige schrijfstijl (cluster zorgvuldigheid) 
van de tekst. Daarnaast werden er negatieve opmerkingen gemaakt over de afzender van 
de tekst die men ouderwets (cluster modern) vond overkomen. In de meerkeuzevragen 
werd juist redelijk hoog gescoord op alle clusters en met name het cluster zorgvuldigheid.  
Er werd lager gescoord in de meerkeuzevragen op het cluster modern dit komt wel 
overeen met de omschrijving van de afzender (in de open vragen), die men typeerde als 
ouderwets. In de bureau-analyse werd (onder andere) verwacht dat de originele tekst van 
Twynstra Gudde ouderwets zou overkomen. Deze verwachting komt overeen met de 
typering van de ouderwetse afzender door een aantal proefpersonen. Er werd niet 
verwacht dat proefpersonen de tekst langdradig zouden vinden. Er werd wel verwacht dat 
de tekst formeel zou overkomen en dat er moeilijke woorden in de tekst staan. Het is 
mogelijk dat proefpersonen deze tekstkenmerken typeerden als een langdradige 
schrijfstijl.  
 De antwoorden op de open vragen van de tekst van gemeente Amsterdam 
verschillen ook van de antwoorden op de meerkeuzevragen en de verwachtingen uit de 
bureau-analyse. De meeste negatieve antwoorden van de proefpersonen zijn geplaatst 
onder het cluster vriendelijkheid. De proefpersonen gaven aan dat ze de stijl van de tekst 
en de afzender van de tekst niet vriendelijk vonden overkomen. Daarnaast vond men de 
tekst onprofessioneel overkomen en vond men de afzender ouderwets. In de 
meerkeuzevragen werd er vrijwel neutraal gescoord op de clusters vriendelijkheid en 
emotionele stabiliteit. Er werd iets lager gescoord op het cluster modern dit komt wel 
overeen met de antwoorden op de open vragen.  In de bureau-analyse werd niet verwacht 
dat men de originele tekst van gemeente Amsterdam onvriendelijk zou vinden, er werd 
wel verwacht dat men de tekst formeel en afstandelijk zou kunnen vinden. Dit zou 
kunnen verklaren waarom men de tekst ouderwets vindt overkomen.  

Ten slotte maken de resultaten uit de Pearson Chi-Square toetsen duidelijk dat de 
manipulatie van gemeente Amsterdam een positief effect heeft gehad op de richting van 
het commentaar van de proefpersonen. Men is significant positiever (zowel op de stijl als 
de afzender) over de gemanipuleerde tekst van Amsterdam dan over de originele tekst 
van Amsterdam. Daarnaast komt naar voren dat de gemanipuleerde tekst van Twynstra 
Gudde significant minder (zowel op de stijl als de afzender) commentaar oplevert dan de 
originele tekst van Amsterdam. Dit betekent dat proefpersonen positiever waren over de 
gemanipuleerde tekst van Twynstra Gudde.  
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Hoofdstuk 6. Conclusie 
 
In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: In hoeverre kunnen tekstkenmerken 
bijdragen aan het creëren en waarmaken van merkidentiteit? Een antwoord op deze vraag 
is gegeven door de teksten en de merkidentiteiten van twee organisaties, gemeente 
Amsterdam en Twynstra Gudde, te manipuleren en voor te leggen in een experiment aan 
lezers. Allereerst is er met behulp van een bureau-analyse onderzocht welke merkidealen 
de organisaties nastreven en welke identiteitsaspecten van deze merkidealen terug te 
vinden zijn in de teksten van de organisaties. Vervolgens zijn bij de identiteitsaspecten 
tekstkenmerken geselecteerd en is onderzocht of er nog andere identiteitsaspecten uit de 
documenten naar voren komen. Voor beide organisaties zijn er vervolgens 
tekstkenmerken geselecteerd die horen bij de merkidentiteiten die uit de documenten naar 
voren komen. 

Vervolgens is er een experiment afgenomen onder lezers. In dit experiment is 
getoetst of proefpersonen aan dezelfde bron een verschillende identiteit toekennen, een 
meerkeuzevragenlijst is afgenomen en twee open vragen zijn gesteld. De originele 
teksten van de organisaties zijn gebruikt en twee gemanipuleerde tekstversies. In de 
gemanipuleerde versies zijn de tekstkenmerken die horen bij de identiteiten van de 
organisaties omgedraaid. De tekst van gemeente Amsterdam kreeg de tekstkenmerken die 
horen bij de identiteit van Twynstra Gudde en de tekst van Twynstra Gudde kreeg de 
tekstkenmerken die horen bij de identiteit van gemeente Amsterdam. 
  Uit de resultaten komt naar voren dat er twee significante verschillen zijn op de 
meerkeuzevragen tussen de tekstversies van Amsterdam, en dat er één significant verschil 
is tussen de tekstversies van Twynstra Gudde. Deze resultaten tonen aan dat 
tekstkenmerken kunnen bijdragen aan het creëren en waarmaken van merkidentiteit, er 
wordt immers aan dezelfde bron een verschillende identiteit toegekend. De 
gemanipuleerde versie van gemeente Amsterdam scoort significant hoger op de 
constructen vriendelijkheid en intellectueel dan de originele tekst van gemeente 
Amsterdam. In het cluster vriendelijkheid werd (onder andere) gevraagd of lezers de tekst 
vriendelijk, beleefd en menselijk vonden. In het cluster intellectueel werd gevraagd of 
lezers de tekst slim, deskundig en zinvol vonden. De respondenten vonden daarnaast de 
originele versie van Twynstra Gudde zorgvuldiger dan de gemanipuleerde versie. In het 
cluster zorgvuldig werd (onder andere) gevraagd of men de tekst nauwkeurig, stipt, 
accuraat en consequent vond. 
 Uit de resultaten van de open vragen komt ook naar voren dat tekst kan bijdragen 
aan het creëren en waarmaken van merkidentiteit. In de open vragen werd gevraagd of 
proefpersonen commentaar wilden geven op de stijl en de afzender van de tekst. De 
resultaten uit de Pearson Chi-Square toetsen maken duidelijk dat de manipulatie van 
gemeente Amsterdam een positief effect heeft gehad op de richting van het commentaar 
van de proefpersonen. Men is significant positiever (op zowel de stijl als de afzender van 
de tekst) over de gemanipuleerde tekst van gemeente Amsterdam dan over de originele 
tekst van gemeente Amsterdam. De originele tekst van gemeente Amsterdam kreeg 
voornamelijk negatief commentaar van de proefpersonen. De proefpersonen gaven aan 
dat ze de stijl van de tekst en de afzender van de tekst niet vriendelijk vonden overkomen. 
Daarnaast vond men de tekst onprofessioneel en vond men de afzender van de tekst 
ouderwets. De gemanipuleerde tekst van gemeente Amsterdam kreeg meer positief dan 
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negatief commentaar. Men vond de stijl van de tekst vriendelijk en menselijk. De 
afzender van de tekst werd getypeerd als een vriendelijk persoon. Ten slotte werden er 
verschillende positieve opmerkingen geplaatst over de professionaliteit van de tekst.  
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Hoofdstuk 7. Discussie 
 
In dit onderzoek komen een aantal opvallende resultaten naar voren. Allereerst komt naar 
voren dat de identiteit, zoals deze is uitgewerkt voor gemeente Amsterdam, slecht lijkt te 
werken voor gemeente Amsterdam. Uit de resultaten van de meerkeuzevragen komt naar 
voren dat lezers de gemanipuleerde tekst van gemeente Amsterdam significant 
vriendelijker en slimmer vinden overkomen dan de originele tekst van gemeente 
Amsterdam. De resultaten van de open vragen laten daarnaast zien dat de gemanipuleerde 
tekst van Twynstra Gudde (met de tekstkenmerken van Amsterdam) significant minder 
negatief commentaar oplevert dan de originele tekst van Amsterdam. Er lijkt sprake te 
zijn van een ongelukkige combinatie tussen de tekst van gemeente Amsterdam en de 
identiteit zoals deze is uitgewerkt voor gemeente Amsterdam. Alle proefpersonen waren 
negatief over de originele tekst van gemeente Amsterdam en de daarbij uitgewerkte 
identiteit.  
 Een mogelijke verklaring voor deze negatieve houding en de significante 
verschillen tussen de twee tekstversies van gemeente Amsterdam, kan te maken hebben 
met de afzender van de tekst en de manipulaties van de teksten. Uit de resultaten van de 
meerkeuzevragen komt naar voren dat de gemanipuleerde tekst van Amsterdam 
significant hoger scoorde op de clusters vriendelijkheid en intellectueel. Een belangrijk 
verschil tussen de originele tekst en de gemanipuleerde tekst van gemeente Amsterdam is 
dat in de gemanipuleerde tekst (Amsterdam met de tekstkenmerken van Twynstra Gudde) 
de nadruk werd gelegd op samenwerken. Samenwerken was een belangrijk onderdeel van 
de identiteit van Twynstra Gudde. Het is denkbaar dat lezers het gebruik van een 
exlcusieve ‘wij’ en het benadrukken van samenwerken (gemanipuleerde tekst) meer 
waardeerden dan de gebiedende wijs en aanspreken van de lezer (originele tekst). 
Belangrijk hier bij is dat lezers waarschijnlijk al een vooroordeel hadden over de afzender 
van de tekst. Het is mogelijk dat lezers al voor het lezen een negatieve attitude hadden ten 
opzichte van gemeenteteksten en dit hebben laten meespelen bij het invullen van de 
vragenlijst. Daarnaast is het goed denkbaar dat lezers het niet prettig vinden om door de 
overheid met gebiedende wijs aangesproken te worden en dat lezers dit ervaren als 
onvriendelijk. In een vervolgonderzoek is het misschien beter om van te voren een aantal 
vragen te stellen over de attitude ten opzichte van de afzender. 

Het significante verschil op het cluster intellectueel, tussen de teksten van 
gemeente Amsterdam heeft ook te maken met de identiteit van Twynstra Gudde. 
Twynstra Gudde maakt veel gebruik van de woorden deskundig en slim. Deze woorden 
zijn in de gemanipuleerde tekst op verschillende plaatsen toegevoegd en zijn benadrukt. 
Het is mogelijk dat lezers de woorden onthouden hebben omdat ze de woorden op 
verschillende plekken in de tekst gelezen hebben.  

Een tweede opvallend resultaat is dat lezers de originele versie van Twynstra 
Gudde zorgvuldiger vonden dan de manipulatie van Twynstra Gudde. Er werd verwacht 
in de bureau-analyse dat zorgvuldig taalgebruik, waaronder direct taalgebruik, 
kenmerkend zou zijn voor gemeente Amsterdam. De resultaten laten echter zien dat 
lezers de gemanipuleerde tekst van Twynstra Gudde (met de tekstkenmerken van 
gemeente Amsterdam) niet zorgvuldiger vinden. Dit kan te maken hebben met het 
gebruik van zegswijzen in de gemanipuleerde versie van Twynstra Gudde. Er zijn in de 
gemanipuleerde versie verschillende zegswijzen toegevoegd. Bijvoorbeeld: als het 
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kwartje eenmaal rolt en de boel de boel laten. Dit zijn zegswijzen die vaak in spreektaal 
gebruikt worden. Het is denkbaar dat de lezers vinden dat dit niet bij een 
consultancybureau past en dat ze dit onzorgvuldig vinden overkomen.  

Ten slotte is een opvallend resultaat dat de teksten in de meerkeuzevragen andere 
scores krijgen dan in de open vragen. In de meerkeuzevragen scoort de originele tekst 
van Twynstra Gudde het hoogst. In de open vragen krijgt de tekst van Twynstra Gudde 
meer negatief commentaar dan positief commentaar en krijgt de gemanipuleerde tekst 
van gemeente Amsterdam de hoogste scores. Dit zou kunnen liggen aan de aard van het 
commentaar en het interpreteren van de vragen. In de open vragen wordt de schrijfstijl 
van Twynstra Gudde langdradig (cluster zorgvuldig) genoemd. Daarnaast vinden de 
lezers de afzender van de tekst, Twynstra Gudde, ouderwets overkomen. Dit komt 
overeen met de lagere gemiddelde score op het cluster modern. Dit komt echter niet 
overeen met de redelijk hoge gemiddelde score op het cluster zorgvuldigheid, in dit 
cluster werd onder andere gevraagd of men de tekst zorgvuldig, efficiënt, stipt en direct 
vond. De lezers geven aan in de meerkeuzevragen dat ze tekst redelijk zorgvuldig vinden 
overkomen, maar zeggen in de open vragen vervolgens dat de tekst langdradig overkomt. 
Het is mogelijk dat lezers de tekst zowel nauwkeurig als langdradig vonden. De lezers 
hebben de vragen in het cluster zorgvuldigheid dan waarschijnlijk geïnterpreteerd als 
vragen waarin de nauwkeurigheid en zorgvuldigheid centraal staat. De vragen zijn 
waarschijnlijk niet geïnterpreteerd als vragen waarin de functionaliteit en efficiëntie van 
de tekst centraal staat. Het is immers minder denkbaar dat men een tekst functioneel, 
efficiënt en langdradig vindt.  

Een andere verklaring voor de verschillende resultaten tussen de open vragen en 
meerkeuzevragen heeft te maken met het coderen van de antwoorden van de open vragen. 
Er is één onderzoeker geweest die de antwoorden heeft gecodeerd en de categorieën heeft 
bepaald. 

Ten slotte kan een mogelijke verklaring voor de verschillende scores tussen de 
meerkeuzevragen en de open vragen te maken hebben met de waarde die proefpersonen 
toekennen aan de identiteitsaspecten. In de meerkeuzevragenlijsten moesten 
proefpersonen kiezen tussen de identiteitsaspecten en kon niet worden aangegeven welke 
identiteitsaspecten proefpersonen belangrijk vinden. In de open vragen krijgt men wel de 
kans om aan te geven welke identiteit men belangrijk vindt. Het is mogelijk dat men aan 
de identiteitsaspecten, vriendelijkheid en professionaliteit veel waarde hecht en dat de 
gemanipuleerde tekst van gemeente Amsterdam daarom het hoogst scoorde op de open 
vragen. 

In een volgend onderzoek is het interessant om verder te onderzoeken welke 
identiteiten proefpersonen toekennen in meerkeuzevragen en open vragen. Het is 
namelijk nu moeilijk vast te stellen welke resultaten het belangrijkst zijn. De open vragen 
zijn immers door één onderzoeker geïnterpreteerd en gecodeerd. Daarnaast is het ook 
interessant om de manipulatie van de teksten kleiner te houden. In dit onderzoek zijn er 
tekstkenmerken en kernwoorden in de manipulaties aangebracht. Het is daarom lastig om 
aan te wijzen waardoor de significante verschillen precies veroorzaakt worden. In een 
vervolgonderzoek kan men er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen te kijken naar 
kernwoorden of naar een beperkt rijtje met tekstkenmerken. 
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Bijlage 1. 
 
Folder: In de slag met graffiti, illegaal geplakte posters en stickers, gemeente Amsterdam 
Folder: De andere aanpak van parkeervraagstukken, Twynstra Gudde 
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Bijlage 2. 
 
Woordenlijst gemeente Amsterdam,  
http://www.stijlweb.amsterdam.nl/asp/get.asp?xdl=../views/stijlweb/xdl/Page&ItmIdt=00
000247&SitIdt=00000002&VarIdt=00000002, geraadpleegd op 5 juni 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stijlweb.amsterdam.nl/asp/get.asp?xdl=../views/stijlweb/xdl/Page&ItmIdt=00000247&SitIdt=00000002&VarIdt=00000002
http://www.stijlweb.amsterdam.nl/asp/get.asp?xdl=../views/stijlweb/xdl/Page&ItmIdt=00000247&SitIdt=00000002&VarIdt=00000002
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Bijlage 3. 
Bureau-analyse: gemeente Amsterdam  
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Analyse: Gemeente Amsterdam, In de slag met graffiti, illegaal geplakte posters en 
stickers 
 
 
Inleiding 
Het is geen gezicht in ons toch zo mooie stadshart: graffiti en illegaal plakwerk als 
posters en stickers. Ze roepen een gevoel van verloedering en onveiligheid op en zijn een 
doorn in het oog van bewoners, ondernemers en bezoekers. Hoogste tijd om met deze 
vervuiling de strijd aan te binden: op naar een schoon en opgeruimd centrum. 
Figuur 1. Inleiding uit de folder In de slag met graffiti, illegaal geplakte posters en stickers 
 
Inleiding 
De kern van de alinea is: graffiti en illegaal plakwerk zijn niet mooi in het stadshart, er 
moet wat aan gedaan worden. Met behulp van versterkende woorden wordt deze 
boodschap ondersteund. Zo staat in de tekst: het is geen gezicht, verloedering, hoogste 
tijd, de strijd aan binden. Door dit soort krachtige woorden te gebruiken wordt de kern 
van de boodschap benadrukt. Zo kan in plaats van hoogste tijd, ook worden gekozen voor 
het is tijd, en de strijd aanbinden kan worden vervangen door aanpakken.  

De tekst opent met de titel In de slag met graffiti, illegaal geplakte posters en 
stickers. De woorden in de slag gaan, lijken een contaminatie te zijn van de zegswijzen 
in de weer zijn en aan de slag gaan. De allereerste zegswijze betekent aan het werk zijn, 
de tweede zegswijze betekent beginnen. 
 De allereerste zin van de alinea opent net als de titel met een zegswijze het is geen 
gezicht, en wijst op een probleem. In de zin wordt met het bezittelijke voornaamwoord 
ons verwezen naar het mooie stadshart. Met het woord ons ontstaat een inclusieve ‘wij’ 
(Burger en De Jong 2001). Een ‘wij’ dat de lezer en schrijver omvat, er wordt 
gesuggereerd dat het stadshart van zowel de lezer als de schrijver bezit is. Met behulp van 
een leesteken, dubbele punt, wordt vervolgens uitgelegd wat geen gezicht is: graffiti en 
illegaal plakwerk. In het laatste zinsdeel wordt vervolgens toegelicht wat illegaal 
plakwerk is, met behulp van het woord als (posters en sticker). 
 In de tweede zin wordt met ze verwezen naar het probleem dat in de allereerste 
zin is aangegeven, graffiti en illegaal plakwerk. Er wordt uitgelegd aan de hand van drie 
argumenten waarom graffiti en illegaal plakwerk een probleem zijn. Ze leiden tot: 
verloedering, onveiligheid en zijn een doorn in het oog. Door met ze roepen naar graffiti 
en plakwerk te verwijzen worden de begrippen gepersonifieerd (Burger en De Jong 2001, 
p. 85). In de zin wordt daarnaast een formeel woord gebruikt verloedering en wordt 
wederom een zegswijze gebruikt een doorn in het oog zijn.  
 Ten slotte wordt in de laatste zin een oplossing gegeven voor het probleem 
(illegaal plakwerk en graffiti) met behulp van de zegswijzen het is de hoogste tijd en de 
strijd aanbinden. Met behulp van een dubbele punt wordt uitgelegd wat met de 
zegswijzen bedoeld wordt: op naar een schoon en opgeruimd centrum. 
 
Kenmerken: 

• Krachtige woorden ondersteunen de kern van de alinea. Het probleem (graffiti en 
illegaal plakwerk) wordt belangrijk gemaakt 
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• Inclusieve ‘wij’ 
• Contaminatie 
• Zegswijzen 
• Personificatie 

 
 

De binnenstad trekt jaarlijks miljoenen bezoekers, waaronder veel winkelend publiek. 
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum is er veel aan gelegen dat iedereen ook 
echt kan genieten van de prachtige historische omgeving. Die omgeving komt pas goed 
tot zijn recht als deze er verzorgd bij ligt, dat wil zeggen als de straten schoon zijn en de 
gebouwen goed zijn onderhouden. Uiteindelijk is dat de beste reclame voor de 
(binnen)stad en voor u die hier een winkel of een bedrijf heeft. 
Figuur 2. Alinea 1 uit de folder In de slag met graffiti, illegaal geplakte posters en stickers 
 
Alinea 1 
De kern van de alinea is: het is voor Stadsdeel Centrum en de lezer belangrijk dat de 
omgeving schoon is. Er is, net zoals in de inleiding, gekozen voor krachtig taalgebruik. 
Zo staat in de tekst er is veel aangelegen, wat betekent dat het van groot belang is. Er 
wordt daarnaast verwezen naar: een omgeving die pas goed tot zijn recht komt en beste 
reclame. De schrijver van de tekst beweert hier dat er sprake is van een wederzijds belang. 
Stadsdeel Centrum en de lezer hebben baat bij een schone stad.  

In de allereerste zin wordt aan de lezer verteld dat er jaarlijks veel bezoekers en 
winkelend publiek naar de binnenstad trekken. In de tweede zin wordt de lezer 
medegedeeld dat het voor het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum belangrijk is dat 
iedereen kan genieten van de omgeving. Dit wordt gedaan met de formele uitdrukking er 
is veel aangelegen.  

In de derde zin wordt vervolgens uitgelegd met behulp van het verwijswoord die, 
hoe het beste van de omgeving genoten kan worden. Dit wordt gedaan met de zegswijze 
tot zijn recht komen. De omgeving komt het best tot zijn recht als deze er verzorgd bij ligt. 
In het tweede deel van zin wordt dit toegelicht met twee voorbeelden, de straten zijn 
schoon en gebouwen zijn goed onderhouden. Het bijwoord goed versterkt het voorbeeld 
in de zin.  
 Ten slotte wordt in de laatste zin een conclusie gegeven: uiteindelijk is dat het 
beste voor de stad en voor u. Het woord dat verwijst naar de schone straten en goed 
onderhouden gebouwen. De lezer wordt hier direct aangesproken met u. Door de 
woorden die hier een winkel of bedrijf heeft, vindt een kwalificatie van de lezer plaats. Er 
vindt een doelgroepspecificatie plaats. Lezers met een winkel of bedrijf worden 
aangesproken, die belang hebben bij een schone stad. 
 
 Kenmerken: 

• Krachtige woorden onderstrepen de kern van de alinea 
• Formele woorden 
• Zegswijzen 
• Verwijswoorden 
• Versterkend woordgebruik 
• Lezer wordt aangesproken met ‘u’ 
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• Doelgroepspecificatie 
 
 
 
Binnen Stadsdeel Centrum maakt de afdeling Anti Plak en Klad van de Reiniging nu al 
de gemeentelijke objecten direct schoon na bekladding of beplakking. Het consequent 
verwijderen van ‘klad en plak’ levert direct resultaat. Dat blijkt uit de kwaliteitsmetingen 
die hoge waarderingscijfers laten zien: de scores liggen tussen de 8 en de 10. 
Hoe zit het met uw pand? Wordt dat al consequent en professioneel schoongehouden? 
Gaat u ook voor de 8, of laat u de boel de boel? De particuliere panden scoren bijzonder 
laag in de kwaliteitsmetingen, met als gevolg: gemiddelde waarderingscijfers van een 5 
of lager. Dat moet anders kunnen! 
Zie een schone omgeving als uw visitekaartje: het trekt meer bezoekers en dat is in uw 
economisch belang. 
Figuur 3. Alinea 2 uit de folder In de slag met graffiti, illegaal geplakte posters en stickers 
 
Alinea 2 
De kern van de alinea is: Stadsdeel Centrum maakt na bekladding van gemeentelijke 
objecten, deze direct en consequent schoon. Het Stadsdeel Centrum spreekt de lezer aan 
op haar gedrag en vindt dat de lezer ook wat moet doen. Er worden allerlei vragen gesteld 
aan de lezer (directieven). De lezer wordt met gebiedende wijs, zie een schone omgeving, 
opgedragen om ook iets aan de bekladding te doen. Door de woorden consequent en 
direct te gebruiken, wordt duidelijk gemaakt dat Stadsdeel Centrum niet afwacht en 
meteen iets doet aan de bekladding en dit volhoudt. De woorden kwaliteitsmetingen en 
waarderingscijfers, maken duidelijk dat de gemeente professioneel werkt. 

In de allereerste zin wordt medegedeeld dat de afdeling Anti Plak en Klad 
schoonmaakt. Deze afdeling is een onderdeel van de Reiniging, deze instelling is nog niet 
eerder in de tekst genoemd en wordt niet toegelicht. Het bijwoord direct versterkt de 
strekking van de zin. Objecten worden niet zomaar schoongemaakt, maar direct 
schoongemaakt. In de tweede zin wordt vervolgens uitgelegd waarom het een voordeel is 
om direct schoon te maken, een direct resultaat.  

In de derde zin wordt bewijs geleverd voor de uitspraak dat er direct resultaat is, 
met behulp van het verwijswoord dat. Er wordt verwezen naar de kwaliteitsmetingen 
(deze tonen aan dat er een hoge waardering is). In de tekst wordt niet uitgelegd wat het 
begrip kwaliteitsmeting betekent. Met behulp van een dubbele punt wordt toegelicht 
waarom de waarderingscijfers hoog zijn. De scores liggen tussen de 8 en 10. Er staat niet 
in de tekst op welke schaal deze scores afgenomen zijn en hoe de waardering is gemeten.  
 In de vierde, vijfde en zesde zin wordt de lezer aangesproken. Er vindt een 
doelgroepspecificatie plaats. Aan lezers die in het bezit zijn van een particulier pand 
worden vragen gesteld. De schrijver wil van de lezer weten of de situatie die net geschetst 
is op de lezer van toepassing is. Wordt het winkelpand professioneel schoongehouden? 
Gaat de lezer ook voor een 8? De laatste vraag is een zegswijze, de boel de boel houden.  
 In de zevende en achtste zin geeft de schrijver indirect een antwoord op de vragen. 
Hij geeft aan dat panden vaak niet worden schoongehouden en dat ze laag gewaardeerd 
worden. Er wordt dus weinig gedaan door particulieren. De schrijver zegt dat een 
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waarderingscijfer van een 5 of lager wordt gegeven. Er wordt in de tekst niet uitgelegd op 
welke schaal dit cijfer is gegeven en hoe het waarderingscijfer is vastgesteld. 
 In de negende zin geeft de schrijver zijn mening: dat moet anders kunnen!. De zin 
is waarschijnlijk voorzien van een uitroepteken om de uitspraak kracht bij te zetten. In de 
allerlaatste zin wordt de lezer direct aangesproken. De lezer wordt opgedragen om de 
omgeving als een visitekaartje te zien. Aan de hand van een leesteken, dubbele punt, 
wordt beargumenteerd waarom dit belangrijk is: economisch belang.  
 
Kenmerken: 

• Kernwoorden: Stadsdeel Centrum is professioneel, consequent en direct 
• Lezer wordt aangesproken met ‘u’ 
• Verwijswoorden 
• Bezittelijk voornaamwoord 
• Versterkend woordgebruik 
• Zegswijzen 
• Directieven, in de vorm van vragen: de schrijver stelt de lezer verschillende 

vragen en wil antwoord op zijn vragen 
• Gebiedende wijs: zie een schone omgeving 
• De schrijver geeft zijn mening: dat moet anders kunnen 

 
Inhaken en… 
Door in te haken bij het anti plak en klad-programma van Stadsdeel Centrum ondersteunt 
u de brede campagne ‘I amsterdam. Schone Binnenstad’ en werkt u mee het 
kernwinkelgebied plak- en kladvrij te houden. Het stadsdeel daagt u uit om ook uw pand 
graffiti- en affichevrij te houden. Het rendement is zowel voor u als de stad gegarandeerd 
positief! 
 
Huurt u daarvoor de diensten van de afdeling Anti Plak en Klad van de Reiniging in (een 
jaarcontract), dan bent u verzekerd van een schone pui. Na melding van vervuiling wordt 
deze binnen 24 uur professioneel gereinigd. 
Figuur 4. Alinea 3 uit de folder In de slag met graffiti, illegaal geplakte posters en stickers 
 
Alinea 3 
De kern van de alinea is: Stadsdeel Centrum daagt de lezer uit. Met behulp van een 
directieve taalhandeling, het Stadsdeel daagt u uit, wordt geprobeerd de lezer over te 
halen om de diensten van de afdeling Anti Plak en Klad in te huren. De woorden 
verzekerd, binnen 24 uur, schone pui en professioneel, geven net als in de vorige alinea 
aan dat de Reiniging direct werk en professioneel is. De lezer wordt daarnaast beloofd 
(zelfs verzekerd) van een schone pui binnen 24 uur. 

In de allereerste zin wordt ingegaan op het en… van de titel. Er wordt 
beargumenteerd wat gebeurt als de lezer inhaakt bij het anti plak en klad-programma, de 
lezer ondersteunt een campagne en houdt het kernwinkelgebied schoon. De lezer wordt 
hier direct door de schrijver aangesproken. In de tweede zin wordt de lezer met behulp 
van een personificatie uitgedaagd om mee te doen met het anti plak en klad-programma, 
het stadsdeel daagt u uit. In de derde zin wordt nog een argument gegeven om mee te 
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doen met het programma. De formele woorden, rendement en gegarandeerd, geven aan 
wat het programma de lezer en de stad kunnen bieden. 

In de vierde zin kunnen twee betekenissen een rol spelen. Het woord daarvoor 
kan de betekenis hebben van, om die reden. Het verwijst dan naar zin drie. Een reden om 
de diensten in te huren is omdat het rendement oplevert. Daarnaast kan daarvoor ook de 
betekenis hebben van, voor dat. De lezer kan voor het reinigen van zijn pand de diensten 
inhuren. Daarvoor verwijst dan naar het reinigen van een pand. De zin bevat daarnaast 
ook een als dan constructie, als de diensten worden ingehuurd is men verzekerd van een 
schone (versterkend woordgebruik) pui. In de zin staat tussen haakjes aangegeven dat de 
dienst ingehuurd wordt door middel van een jaarcontract. 

Ten slotte wordt in de laatste zin een belofte gedaan aan de lezer, vervuiling wordt 
binnen 24 uur gereinigd.  
 
Kenmerken: 

• Kernwoorden: afdeling Anti Plak en Klad van de Reiniging is direct en 
professioneel 

• Verwijswoorden 
• Personificatie 
• De lezer wordt aangesproken met ‘u’ 
• Formele woorden 
• Directieve taalhandeling: de lezer wordt overgehaald (uitgedaagd) om mee te 

doen met het anti plak en klad-programma 
• Commissieve taalhandeling: er wordt een belofte aan de lezer gemaakt 

 
 
Professionele aanpak 
Met name de monumenten in onze binnenstad vereisen een zorgvuldige behandeling. 
Niet alle methoden en materialen kunnen voor het reinigen van de puien worden ingezet. 
Juist met het oog op duurzaamheid en kwaliteit heeft de Reiniging de afdeling Anti Plak 
en Klad opgericht. De speciaal hiervoor opgeleide medewerkers hebben veel ervaring 
met en kennis opgebouwd van verschillende (milieu-onschadelijke) reinigingstechnieken 
en ondergronden. Met succes houden zij de gemeentelijke panden en eigendommen op 
straat (prullenbakken, straatlantaarns, bankjes et cetera) vrij van graffiti en illegale 
posters en stickers. 
Als uitbater/eigenaar van een winkelpand kunt ook u de afdeling Anti Plan en Klad 
inschakelen. Dat kan voor een incidentele schoonmaakbeurt of op reguliere basis door het 
afsluiten van een onderhoudscontract. 
Figuur 5. Alinea 4 uit de folder In de slag met graffiti, illegaal geplakte posters en stickers 
 
Alinea 4 
De kern van de alinea is: de afdeling Anti Plak en Klad werkt professioneel. Met behulp 
van verschillende woorden wordt deze boodschap ondersteund: zorgvuldige behandeling, 
duurzaamheid, kwaliteit, speciaal opgeleide medewerkers, veel ervaring met en kennis en 
reinigingstechnieken. 

In de allereerste zin wordt de lezer aangesproken met een inclusieve ‘wij’. Er 
wordt verwezen naar onze binnenstad, van zowel de schrijver als de lezer. De lezer wordt 
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medegedeeld dat vooral (met name) monumenten een zorgvuldige behandeling vereisen 
(personificatie). In de tweede zin wordt vervolgens een verklaring gegeven waarom een 
zorgvuldige behandeling nodig is: niet alle materialen kunnen voor het reinigen worden 
ingezet.  

In de derde zin wordt de afdeling Anti Plak en Klad geïntroduceerd in de alinea. 
Er worden twee redenen gegeven voor de oprichting van de afdeling: duurzaamheid en 
kwaliteit. In de vierde zin wordt uitgelegd wat medewerkers van de afdeling kunnen. Er 
wordt met versterkend woordgebruik verwezen naar veel ervaring en verschillende 
milieu-onschadelijke reinigingstechnieken. In de vijfde zin wordt meer uitleg gegeven 
over de medewerkers van de afdeling Anti Plak en Klad. Het woord zij verwijst naar de 
medewerkers. In de zin is een opsomming opgenomen die tussen haakjes staat, in de 
opsomming wordt uitgelegd wat onder de eigendommen van de gemeente verstaan kan 
worden. 
 In de laatste twee zinnen wordt de lezer direct aangesproken. De schrijver deelt 
mee wat de lezer kan doen. De lezer wordt hier gekwalificeerd als uitbater/eigenaar en 
wordt verteld dat de afdeling ingeschakeld kan worden. Er vindt een 
doelgroepspecificatie plaats. Lezers die uitbater of eigenaar zijn worden aangesproken. 
Het is niet duidelijk waar het woord ook naar verwijst. In deze zin heeft het 
waarschijnlijk de betekenis: net als de gemeente. Gemeentelijke objecten worden ook 
schoongemaakt, in opdracht van de gemeente. Winkelpanden kunnen dus ook worden 
schoongemaakt in opdracht van uitbaters of eigenaren.  

Ten slotte wordt in de laatste zin medegedeeld met formele woorden, incidenteel 
en regulier, hoe een onderhoudscontract kan worden afgesloten.  
 
Kenmerken: 

• Kernwoorden: afdeling Anti Plak en Klad van de Reiniging is professioneel 
• Inclusieve ‘wij’ 
• Versterkend woordgebruik 
• Bezittelijk voornaamwoord 
• Verwijswoorden 
• Formele woorden 
• Lezer wordt direct aangesproken met ‘u’ 
• Doelgroepspecificatie van de lezer 

 
 
Gaat u ook voor een schoon en veilig straatbeeld? 
Als we starten met uw pui, dan is binnen een jaar misschien uw hele straat schoon. Neem 
voor een vrijblijvende offerte contact op met de Reiniging. 
Figuur 6. Alinea 5 uit de folder In de slag met graffiti, illegaal geplakte posters en stickers 
 
Alinea 5 
De kern van de alinea is: neem contact op met de Reiniging. Met behulp van een 
directieve taalhandeling in de vorm van een vraag: ‘Gaat u ook voor een schoon en veilig 
straatbeeld?’, wil de schrijver van de lezer weten of hij de Reiniging wil inschakelen. 
Met behulp van gebiedende wijs wordt de lezer vervolgens verteld hoe hij contact op 
moet nemen met de Reiniging. 
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In de allereerste zin van de alinea wordt de lezer direct aangesproken. Het is niet 
duidelijk waar het woord ook naar verwijst in deze zin. Waarschijnlijk heeft het in deze 
zin dezelfde betekenis als in de vorige alinea: net als de gemeente. De gemeente is 
immers een voorstander van een schoon en veilig straatbeeld. 
 In de tweede zin wordt gebruik gemaakt van een exclusieve ‘wij’ en een als dan 
constructie. De lezer wordt verteld dat misschien binnen een jaar de hele straat schoon is, 
als wordt gestart met zijn pui. Het woord we in de zin verwijst waarschijnlijk naar de 
afdeling Reiniging. De lezer wordt aangesproken in de tekst met behulp van het 
bezittelijke voornaamwoord uw. De lezer wordt aangesproken op zijn pui en zijn straat. 
Het woord misschien versterkt de strekking van de zin niet, maar verzwakt deze. Omdat 
dit bijwoord is opgenomen in de tekst, lijkt het minder waarschijnlijk dat de straat van de 
lezer binnen een jaar schoon is. 
 Ten slotte wordt in de allerlaatste zin de lezer opdragen wat te doen voor een 
offerte (neem voor een). Het woord vrijblijvend versterkt de strekking van de zin. 
Doordat er geen verplichtingen aan de offerte zitten, kan de lezer eerder overtuigd zijn 
om een offerte te laten maken. 
 
Kenmerken: 

• Exclusieve ‘wij’ 
• Redeneerschema: als dan 
• Bezittelijk voornaamwoord 
• Lezer wordt direct aangesproken met ‘u’ 
• Versterkend woordgebruik 
• Afzwakkend woordgebruik 
• Directieve taalhandeling in de vorm van een vraag 
• Gebiedende wijs: neem contact op met 

 
 
De afdeling Anti Plak en Klad van de Reiniging Binnenstad hanteert veilige Arbo- en 
milieutechnieken bij het verwijderen van plak en klad en biedt een hoge kwaliteit voor 
een allezins redelijke prijs. 
Figuur 7. Alinea 6 uit de folder In de slag met graffiti, illegaal geplakte posters en stickers 
 
Alinea 6 
De kern van de alinea is: de afdeling Anti Plak en Klad werkt professioneel. Er wordt 
bijvoorbeeld gesproken over: veilige Arbo- en milieutechnieken en hoge kwaliteit. 

De alinea bestaat uit één zin. Met behulp van het verbindingswoord en worden 
twee positieve argumenten gepresenteerd over de afdeling Anti Plak en Klad. Er worden 
veilige technieken gebruikt en er wordt een hoge kwaliteit geboden voor een redelijke 
prijs. In het voorste deel van de zin wordt waarschijnlijk de naam van de Reiniging voluit 
geschreven Reiniging Binnenstad. Deze naam is in de voorgaande tekst nog niet eerder 
genoemd. Met behulp van een personificatie, de afdeling hanteert, wordt verteld dat 
veilige Arbo-en milieutechnieken gebruikt worden. Het bijwoord veilig versterkt de 
strekking van de zin. Er wordt niet uitgelegd wat onder Arbo- en milieutechnieken 
verstaan wordt. In het tweede deel van de zin wordt verteld dat hoge kwaliteit wordt 
geboden, het woord hoog versterkt de strekking van de zin. Het is niet zomaar kwaliteit, 
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maar hoge kwaliteit. Vervolgens wordt met het formele woord allezins verteld dat er 
sprake is van een redelijke prijs. Het woord redelijk verzwakt de strekking van de zin. Er 
wordt immers niet gesproken over een lage prijs maar over een redelijke prijs.  
 
Kenmerken: 

• Kernwoorden: de afdeling Anti Plak en Klad werkt professioneel 
• Verbindingswoord 
• Formeel taalgebruik 
• Versterkend woordgebruik 
• Afzwakkend woordgebruik 
• Personificatie 

 
Toegepaste technieken 
Hotaquablast-techniek: thermische reiniging door middel van heet water tot 140 ○C en 
een druk die kan worden opgevoerd tot 350 bar. De gebruikte druk wordt in de praktijk 
altijd aangepast aan de te bewerken ondergrond. Door deze techniek is het mogelijk om 
in een aantal gevallen de klad te verwijderen zonder toevoeging van oplosmiddelen. 
 
Lage druk vochtstraal-techniek: het bewerken van de vervuiling door middel van het 
stralen met een mengsel van fijn straalmiddel met water. De ondergrond wordt op deze 
manier als het ware met zeer fijn schuurpapier bewerkt. Deze techniek is vooral geschikt 
voor gemetselde minerale ondergronden als Belgisch hardsteen. De gevel krijgt hiermee 
zijn oorspronkelijke kleur terug. 
Figuur 8. Alinea 7 uit de folder In de slag met graffiti, illegaal geplakte posters en stickers 
 
Alinea 7 
De kern van de alinea is: er zijn twee professionele technieken die worden toegepast bij 
het verwijderen van plak en klad. Met behulp van jargon en technische termen wordt 
uitgelegd welke technieken worden toegepast. Bijvoorbeeld: thermische reiniging, tot 
350 bar en Belgisch hardsteen. 

 In de allereerste zin van de alinea wordt de Hotaquablast-techniek uitgelegd. Met 
behulp van een dubbele punt en het verbindingswoord en wordt de lezer uitgelegd welke 
twee eigenschappen deze techniek heeft. Thermische reiniging en het opvoeren van druk. 
In de zin staan cijfers en symbolen: 140 ○C en 350 bar. Aan de lezer wordt niet uitgelegd 
waar de symbolen voor staan. In de tweede zin wordt uitleg gegeven over de druk die in 
de allereerste zin geïntroduceerd is.  
 Ten slotte wordt in de derde zin met het verbindingswoord door uitgelegd wat 
deze techniek mogelijk maakt, dat is: om in een aantal gevallen de klad te verwijderen 
zonder toevoeging van oplosmiddelen.  
 
In de allereerste zin wordt de vochtstraal-techniek uitgelegd, met behulp van een dubbele 
punt wordt een definitie gegeven. Er wordt gesproken over fijn straalmiddel met water. 
Dit is waarschijnlijk een vakterm. In de tweede zin wordt uitgelegd wat deze vakterm 
betekent. Met behulp van de formele uitdrukking als het ware wordt uitgelegd dat de 
ondergrond met schuurpapier bewerkt wordt. In de vierde zin wordt met het 
verbindingswoord deze uitgelegd dat de techniek geschikt is voor minerale ondergronden. 
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In de zin wordt met behulp van als een voorbeeld van een minerale ondergrond gegeven, 
Belgisch hardsteen. Er wordt niet uitgelegd wat Belgisch hardsteen is. 

Ten slotte wordt in de laatste zin nog een eigenschap van de vochtstraal-techniek 
gegeven. De gevel krijgt zijn oorspronkelijke kleur terug. Er wordt gebruik gemaakt van 
het woord gevel in plaats van het eerder genoemde woord pui.  
 
Kenmerken: 

• Kernwoord: professioneel 
• Verbindingswoord 
• Formeel woordgebruik 
• Jargon en technische taalgebruik 
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Bijlage 4. 
 
Bureau-analyse: Twynstra Gudde 
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Analyse: Twynstra Gudde, De andere aanpak van parkeervraagstukken 
 
 
Gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, vastgoedeigenaren en ziekenhuizen willen 
graag voldoende en goed bereikbare parkeerplaatsen voor hun inwoners, werknemers en 
bezoekers. Meestal is de beschikbare ruimte echter beperkt, terwijl het aantal auto’s blijft 
toenemen. Bovendien parkeren we onze auto het liefst zo dicht mogelijk bij huis en bij de 
plaats van bestemming. 
Figuur 1. Inleiding uit de brochure De andere aanpak van parkeervraagstukken 
 
Inleiding 
De kern van de alinea is: er is een grote behoefte aan parkeerplaatsen, de beschikbare 
ruimte is beperkt. 

In de allereerste zin van de inleiding wordt aan de hand van een lange opsomming 
duidelijk gemaakt welke partijen een rol spelen bij het onderwerp van de tekst, 
parkeerbeleid. Dit zijn (onder andere) gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en 
inwoners, zij zijn het onderwerp van de allereerste zin. Door gebruik van de woorden 
willen en graag wordt gepretendeerd dat er behoefte is aan parkeerplaatsen. Door 
vervolgens de woorden: graag, voldoende, goed en bereikbaar op te nemen in de zin 
wordt duidelijk dat deze behoefte niet eenvoudig is. Het gaat immers niet om ‘gewone’ 
parkeerplaatsen maar om goede, voldoende en bereikbare parkeerplaatsen. Er wordt extra 
informatie toegevoegd aan de strekking van de zin (het willen van parkeerplaatsen) met 
behulp van de versterkende bijwoorden: goed en graag. 

 In de tweede zin worden vervolgens problemen geschetst die kunnen ontstaan bij 
het creëren van parkeerplaatsen. Het woord echter wijst op een tegenstelling en geeft aan 
dat er beperkte parkeerruimte is. Dit probleem gaat gepaard met een ander probleem, 
terwijl het aantal auto’s blijft toenemen. Daarnaast worden er nog twee problemen 
geschetst: Bovendien parkeren we onze auto het liefst zo dicht mogelijk bij huis en bij de 
plaats van bestemming. De woorden bovendien en en wijzen op een opsomming, ze 
vullen het al eerder geïntroduceerde probleem (de beperkte ruimte) aan. 

De woorden: echter, terwijl en bovendien, komen formeel over. Ze passen in het 
register van ‘formeel taalgebruik’ (Burger en De Jong, 2001, p. 236). Het zijn woorden 
die eerder geschreven worden dan gesproken. 

Ten slotte wordt in de laatste zin een inclusieve ‘wij’ geïntroduceerd (Burger en 
De Jong 2001, p.131) met het woord we. Dit komt op de lezer over alsof de schrijver een 
band probeert te creëren. De schrijver geeft aan dat hij weet dat hij als schrijver en ‘wij’ 
als lezer in hetzelfde schuitje zitten met betrekking tot onze voorkeur van parkeren. 
 
Kenmerken:  

• Versterkend woordgebruik 
• Opsommingen 
• Verbindingswoorden 
• Inclusieve ‘wij’ 
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Kansen creëren en benutten 
Dagelijks verdiepen de adviseurs en managers van Twynstra Gudde zich in uiteenlopende 
parkeervraagstukken. Zij herkennen de problemen, maar zien vooral kansen. Of het nu 
gaat om het maken van parkeerbeleid, het realiseren van parkeervoorzieningen, het 
opzetten van een parkeerbeheerorganisatie of het invoeren van betaald parkeren. Het 
vinden van slimme parkeeroplossingen voor uw specifieke locatie en situatie is onze 
uitdaging. Wij hebben niet alleen de kennis om u deskundig te adviseren, maar ook de 
ervaring om u praktisch terzijde te staan bij het ontwerp, de realisatie, de exploitatie en de 
financiering van parkeervoorzieningen. 
Figuur 2. Alinea 1 uit de brochure De andere aanpak van parkeervraagstukken 
 
De kern van de alinea is: de adviseurs en managers van Twynstra Gudde zijn deskundig. 
Met behulp van verschillende (mooie) woorden wordt de lezer verteld wat de adviseurs 
en managers te bieden hebben: verdiepen in uiteenlopende parkeervraagstukken, slimme 
parkeeroplossingen, deskundig, ervaring en praktisch. Twynstra Gudde komt over op de 
lezer als: slim, praktisch en deskundig. 

De alinea opent met een titel en een ellips kansen creëren en benutten. Voor de 
lezer is op dit moment nog niet duidelijk waar de alinea over gaat. In de allereerste zin 
worden de adviseurs en managers van Twynstra Gudde geïntroduceerd. Deze mensen 
verdiepen zich in uiteenlopende parkeervraagstukken. De woorden: verdiepen, 
uiteenlopende, (parkeer)vraagstukken en benutten, passen in het register van formeel 
taalgebruik. 

 In de tweede zin wordt met een schijnbare tegenstelling en het verwijswoord zij 
aangegeven wat de adviseurs en managers doen. Zij herkennen de problemen, maar zien 
vooral kansen. Het woord maar geeft normaliter een tegenstelling aan, in deze zin niet. 
Er lijkt sprake te zijn van een nominalisering. De adviseurs en managers kunnen 
problemen zien, maar blijven daar niet in hangen. Ze zien vooral kansen. 

In de derde zin wordt aan de hand van een opsomming en het verwijswoord het 
ingegaan op de problemen die de adviseurs en managers kunnen oplossen. Er wordt 
gebruik gemaakt van een lange opsomming en voor elk deel van de opsomming wordt 
een lidwoord gebruikt. Zoals: het realiseren, het opzetten, het maken en het invoeren. Het 
gebruik van het lijkt hier de problemen in de opsomming extra te onderstrepen. Zo gaat 
het niet zomaar om invoering van betaald parkeren maar om het invoeren van betaald 
parkeren. 

In de vierde zin verandert het onderwerp van de alinea en gaat het niet meer alleen 
om de adviseurs en managers van Twynstra Gudde, maar wordt de lezer erbij betrokken. 
In de zin geven versterkende bijwoorden aan hoe belangrijk parkeeroplossingen zijn. Er 
wordt gesproken over slimme parkeeroplossingen en een specifieke locatie. De lezer 
wordt aangesproken met het bezittelijke voornaamwoord uw en Twynstra Gudde verwijst 
naar zichzelf met onze. Er vindt een doelgroepspecificatie plaats, lezers die 
parkeeroplossingen nodig hebben worden hier aangesproken. Met behulp van een 
opsomming (en) wordt aangegeven dat Twynstra Gudde overal een oplossing voor heeft, 
zowel voor een locatie als een situatie.  
 In de allerlaatste zin van de alinea krijgt de lezer wederom het gevoel dat 
Twynstra Gudde de lezer probeert aan te spreken. Er wordt gebruik gemaakt van u en wij. 
Het gebruik van wij omvat nu alleen de schrijver, de lezer wordt buitengesloten.  
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Ten slotte wordt met behulp van een aantal opsommingen in de zin uiteengezet wat 
Twynstra Gudde de lezer allemaal te bieden heeft. Er wordt gebruik gemaakt van een: 
niet alleen..maar ook opsomming en een opsomming met behulp van komma’s. In de 
opsomming wordt voor elk onderwerp een lidwoord geplaatst.  
 
Kenmerken: 

• Kernwoorden: Twynstra Gudde is slim, deskundig en praktisch 
• Formeel taalgebruik 
• Versterkend woordgebruik 
• Verwijswoorden 
• Schijnbare tegenstelling, nominalisering 
• Opsommingen 
• Lezer wordt aangesproken met ‘u’ 
• Bezittelijke voornaamwoorden 
• Exclusieve ‘wij’ 
• Doelgroepspecificatie 

 
 
Tussen wens en werkelijkheid 
Twynstra Gudde werkt voor de overheid, zorg-en onderwijsinstellingen, parkeerbedrijven 
en parkeerbeheerorganisaties, projectontwikkelaars en beleggers, woningcorporaties en 
gebouwenbeheerders. Samen met onze opdrachtgevers creëren en benutten wij kansen 
om de parkeerproblematiek anders aan te pakken, om te komen tot nieuwe oplossingen 
die echt werken. Wij maken onder meer gebruik van de ruimte die de Nota Ruimte en de 
Nota Mobiliteit ons bieden. Mobiliteit mag immers en sturend parkeerbeleid is niet langer 
de enige norm. De werkelijkheid is dat er meer auto’s komen en dat de ruimte beperkt 
blijft. Binnen deze werkelijkheid willen wij samen met u een vernieuwende rol spelen. 
Figuur 3. Alinea 2 uit de brochure De andere aanpak van parkeervraagstukken 
 
 
De kern van de alinea is: Twynstra Gudde komt samen met de opdrachtgever tot nieuwe 
oplossingen. In de tekst wordt de nadruk gelegd op samenwerking. Bijvoorbeeld met de 
woorden: samen met onze opdrachtgevers en samen met u. Daarnaast maakt Twynstra 
Gudde duidelijk dat ze ‘nieuw’ is. Bijvoorbeeld met de woorden nieuwe oplossingen en 
vernieuwende rol. 

De titel van het stuk is een ellips. Voor de lezer is het nog niet duidelijk waar 
tussen wens en werkelijkheid naar verwijst. De allereerste zin opent met een opsomming 
waarin wordt verteld voor wie Twynstra Gudde werkt. Dit wordt gedaan door de naam 
van Twynstra Gudde te noemen en vervolgens in een opsomming de partijen te noemen 
voor wie Twynstra Gudde werkt. In tegenstelling tot de vorige alinea wordt er niet naar 
Twynstra Gudde verwezen met de termen wij of ons. Er wordt nu niet meer geschreven 
vanuit het perspectief van Twynstra Gudde. 

In de tweede zin wordt vervolgens de titel (ellips) uit de vorige alinea in een 
volledige zin gebruikt (creëren en benutten wij kansen om de parkeerproblematiek). Door 
gebruik van het bezittelijke voornaamwoord onze lijkt Twynstra Gudde te verwijzen naar 
opdrachtgevers met wie zij samenwerkt. In de zin is het verwijswoord wij opgenomen om 
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te verwijzen naar Twynstra Gudde. Twynstra Gudde is niet langer het onderwerp van de 
zin waarover geschreven wordt, zoals in de allereerste zin. Twynstra Gudde is nu de 
schrijver van de tekst, die aan de lezer het verhaal presenteert. In de zin wordt verder aan 
de hand van een opsomming, met behulp van herhaling van het woord om, verteld aan de 
lezer hoe wordt samengewerkt. De opsomming wordt ondersteund door de versterkende 
woorden nieuw en echt. 
 In de derde zin van de alinea wordt wederom met de verwijswoorden wij en ons 
verwezen naar de schrijver van de tekst, Twynstra Gudde. In de zin wordt daarnaast 
verwezen naar de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit. Deze termen zijn nog niet eerder 
geïntroduceerd en worden niet uitgelegd. In de volgende zin wordt verder ingegaan op de 
Nota Mobiliteit. Met behulp van het woord immers lijkt een verklaring te worden 
gegeven die verwijst naar parkeerbeleid en het hanteren van een norm. Het is niet 
duidelijk waarom een verklaring wordt gegeven en waar deze zin naar verwijst.  
 Ten slotte vindt er in de laatste twee zinnen een verwijzing plaats naar: de 
werkelijkheid. Het is niet duidelijk waarom hier verwezen wordt naar het onderwerp 
werkelijkheid. Dit onderwerp is nog niet eerder in de voorgaande zinnen ter sprake 
gekomen. Het woord verwijst naar de titel van de alinea. In de allerlaatste zin wordt 
verder op het onderwerp werkelijkheid ingegaan. De werkelijkheid is een kader 
waarbinnen Twynstra Gudde wil samenwerken met de klant.  
 
Kenmerken: 

• Kernwoorden: Twynstra Gudde werkt samen en biedt nieuwe oplossingen 
• Bezittelijk voornaamwoord 
• Opsommingen 
• Versterkend woordgebruik 
• Inclusieve ‘wij’ 
• De lezer wordt aangesproken met ‘u’ 
• Verwijswoorden 

 
Onze benadering van parkeervraagstukken 
Wij benaderen uw parkeervraagstuk vanuit verschillende invalshoeken: de omvang van 
de parkeerbehoefte, de verschijningsvorm van de parkeervoorziening, de 
eigendomssituatie, het beheer en de exploitatie en het financiële resultaat. Deze 
invalshoeken hangen nauw met elkaar samen. Een verandering in de ene heeft direct 
gevolgen voor de andere. Een vraagstuk kan starten bij het bepalen van de omvang van 
de parkeerbehoefte, maar ook bij het oprichten van een nieuwe beheerorganisatie. Samen 
met u zullen wij het vraagstuk altijd vanuit de verschillende invalshoeken bekijken. Deze 
benadering geeft u en ons goed inzicht in de (on)mogelijke oplossingen voor uw 
parkeervraagstuk. 
Figuur 4. Alinea 3 uit de brochure De andere aanpak van parkeervraagstukken 
 
De kern van de alinea is: Twynstra Gudde benadert parkeervraagstukken vanuit 
verschillende invalshoeken. Met behulp van de woorden verschillende invalshoeken geeft 
Twynstra Gudde twee keer aan dat op verschillende manieren naar een parkeervraagstuk 
gekeken wordt. Daarnaast wordt, net zoals in de vorige alinea, benadrukt dat Twynstra 
Gudde samenwerkt. Bijvoorbeeld met de woorden: samen met u en geeft u en ons. De 
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alinea opent met een titel waarin met behulp van het bezittelijke voornaamwoord onze 
wordt verwezen naar Twynstra Gudde. In tegenstelling tot de vorige alinea, opent deze 
alinea vanuit het schrijfperspectief van Twynstra Gudde. Het is Twynstra Gudde die de 
lezer het verhaal vertelt.  

Vervolgens wordt in de allereerste zin van de alinea, met behulp van een 
exclusieve wij aan de lezer verteld vanuit welke invalshoeken Twynstra Gudde een 
parkeervraagstuk kan benaderen. Er wordt gebruik gemaakt van een lange opsomming. 
De lezer wordt aangesproken met het bezittelijke voornaamwoord uw. Er vindt een 
doelgroepspecificatie plaats, de brochure is geschreven voor lezers met 
parkeervraagstukken. 

In de tweede en derde zin wordt vervolgens ingegaan op de invalshoeken van het 
parkeervraagstuk. Er wordt in de tweede zin met het woord deze verwezen naar de 
verschillende invalshoeken die in de voorgaande zin zijn opgesomd. In de derde zin 
worden met de woorden: de ene en de andere, verwezen naar de invalshoeken. 

In de vierde zin wordt ingegaan op het parkeervraagstuk dat aan het begin van de 
alinea genoemd is. In deze zin wordt aan de hand van een nevenschikking niet alleen 
maar ook, uitgelegd hoe een vraagstuk kan starten. In het voorste deel van de zin 
ontbreekt de constructie niet alleen.  

In de vijfde zin wordt aan de hand van het werkwoord zullen verwezen naar de 
toekomst. Twynstra Gudde maakt hier een belofte om altijd vanuit verschillende 
invalshoeken naar het vraagstuk te kijken. 

Ten slotte wordt in de slotzin van de alinea verwezen met de woorden deze 
benadering, naar de belofte die in de voorgaande zin is gemaakt. Twynstra Gudde 
beschrijft aan de lezer welke toestand ontstaat door de benadering van Twynstra Gudde. 
Geeft u en ons een goed inzicht in de (on)mogelijke oplossingen voor uw 
parkeervraagstuk. De lezer wordt direct aangesproken met u, Twynstra Gudde verwijst 
naar zichzelf met voornaamwoord ons. Er wordt gebruik gemaakt van het bijwoord goed, 
dit woord versterkt de zin. Daarnaast wordt het bezittelijke voornaamwoord uw 
(parkeervraagstuk) gebruikt. De lezer wordt hier aangesproken en er wordt een relatie 
gelegd tussen de lezer en het parkeervraagstuk. 
 
Kenmerken: 

• Kernwoorden: Twynstra Gudde biedt verschillende invalshoeken en werkt samen 
• Bezittelijke voornaamwoorden 
• Exclusieve‘wij’ 
• Verwijswoorden 
• Doelgroepspecificatie 
• Opsomming 
• Nevenschikking 
• Versterkend woordgebruik 
• Lezer wordt aangesproken met ‘u’ 
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Niet afhankelijk wel betrokken 
Als onafhankelijke adviseur luisteren wij goed naar de vragen van onze opdrachtgevers, 
naar hun wensen en naar de beperkingen die de locatie en de situatie met zich 
meebrengen. Wij vragen door en blijven kritisch. Wij stellen indien wenselijk de 
gangbare (of vastgestelde) parkeernormen ter discussie om tot een optimale benutting van 
de ruimte en de mogelijkheden te komen. Daar is soms lef voor nodig. Bij ons, maar ook 
bij onze opdrachtgever. Bij dat onderzoek gebruiken wij een aantal beproefde 
instrumenten als de parkeerbalans, het parkeerexploitatiemodel,de ontwerptoets en de 
uitvoeringswijzer. Met deze instrumenten maken wij oplossingen op maat zichtbaar of 
inzichtelijk. 
Figuur 5. Alinea 4 uit de brochure De andere aanpak van parkeervraagstukken 
 
Alinea 4 
De kern van de alinea is: Twynstra Gudde luistert goed naar opdrachtgevers en is 
deskundig. In de tekst zegt Twynstra Gudde op een aantal plaatsen dat ze deskundig is. 
Bijvoorbeeld: als onafhankelijke adviseurs, wij blijven kritisch, komen tot een optimale 
benutting, gebruiken beproefde instrumenten en oplossingen op maat. Daarnaast wordt de 
nadruk gelegd op samenwerking met opdrachtgevers: wij luisteren goed naar onze 
opdrachtgevers en daar is soms lef voor nodig, bij ons, maar ook bij onze opdrachtgever. 
Er wordt gezegd dat Twynstra Gudde deskundig is en goed samenwerkt met 
opdrachtgevers. 

De alinea opent met een ellips niet afhankelijk, wel betrokken. Voor de lezer is op 
dit moment nog niet duidelijk waar de alinea over gaat. De allereerste zin in de alinea 
geeft aan waar de titel over gaat, over adviseurs. In de zin wordt met een exclusieve ´wij´ 
naar Twynstra Gudde verwezen. De lezer komt erachter dat de groep mensen die de lezer 
toespreekt (wij) een onafhankelijke adviseur is. Er wordt met een enkelvoud (adviseur) 
verwezen naar een meervoud (wij). In de zin wordt met behulp van het woord naar 
opgesomd waar Twynstra Gudde naar luistert. Het bijwoord goed, versterkt de strekking 
van de zin. In de opsomming wordt gebruik gemaakt van de bezittelijke 
voornaamwoorden onze en hun, deze woorden verwijzen allebei naar de opdrachtgevers 
van Twynstra Gudde. In de tweede zin van de alinea worden nog twee eigenschappen 
beschreven van Twynstra Gudde: doorvragen en kritisch blijven. 

In de derde zin wordt verder ingegaan op Twynstra Gudde (wij). Aan de hand van 
formele woorden wordt uitgelegd dat Twynstra Gudde probeert om tot een optimale 
benutting van ruimte en mogelijkheden te komen. De volgende formele woorden worden 
gebruikt: indien, gangbaar, (parkeer)normen, ter discussie stellen en benutting. In de 
vierde zin wordt vervolgens met informeel taalgebruik (lef) en het verwijswoord daar een 
aanvulling gedaan op de derde zin. Er is lef nodig voor het optimaal benutten van de 
ruimte en mogelijkheden. In de vijfde zin wordt met behulp van een nevenschikking, niet 
alleen maar ook, aangegeven dat dit geldt voor zowel Twynstra Gudde als de 
opdrachtgever. 

 In de zesde zin wordt verwezen naar een onderzoek (dat onderzoek), voor de 
lezer is waarschijnlijk niet duidelijk waar dit onderzoek naar verwijst. In de tekst is nog 
niet eerder over een onderzoek gesproken. In de zin is verder een opsomming opgenomen, 
er wordt uiteen gezet welke instrumenten bij het onderzoek gebruikt worden. Er wordt 
gebruik gemaakt van het formele bijwoord beproefde, dit woord versterkt de strekking 



 93

van de zin. Het gaat niet zomaar over instrumenten, maar over beproefde instrumenten. In 
de opsomming worden een aantal termen uiteengezet die verder niet uitgelegd worden. 

Ten slotte wordt in de laatste zin uitgelegd wat met de instrumenten gedaan kan 
worden. Het woord deze verwijst naar de opsomming uit de voorgaande zin. In de zin 
staat dat oplossingen zichtbaar of inzichtelijk worden gemaakt. Beide woorden hebben 
bijna dezelfde betekenis, er wordt twee keer hetzelfde gezegd. 
 
Kenmerken: 

• Kernwoorden: Twynstra Gudde is deskundig en werkt goed samen 
• Exclusieve ‘wij’ 
• Opsomming 
• Bezittelijke voornaamwoorden 
• Versterkend woordgebruik 
• Formele woorden 
• Informeel woord 
• Nevenschikking 

 
Nadat wij inzicht hebben verkregen in uw parkeervraagstuk leveren wij onze bijdrage in 
de vorm van vernieuwende antwoorden. De brede kennis en ervaring van onze adviseurs 
en managers bieden daarvoor een goede garantie. Op welk moment en in welke vorm u 
Twynstra Gudde inschakelt, hangt af van uw vraag. U kunt een beroep doen op een breed 
pakket van adviserende en uitvoerende diensten. 
Figuur 6. Inleiding 2 uit de brochure De andere aanpak van parkeervraagstukken 
 
Inleiding 2 
De kern van de alinea is: Twynstra Gudde heeft veel te bieden en garandeert 
vernieuwende antwoorden. Twynstra Gudde maakt verschillende beloftes aan de lezer. 
Wij leveren onze bijdrage in de vorm van vernieuwende antwoorden en Wij bieden een 
goede garantie. Daarnaast wordt in de tekst op verschillende plaatsen verteld dat 
Twynstra Gudde veel te bieden heeft: brede kennis en ervaring, vernieuwende 
antwoorden en breed pakket 

In de allereerste zin vertelt Twynstra Gudde wat zij doet nadat inzicht is 
verkregen in het parkeervraagstuk van de lezer. De zin is geschreven vanuit het 
perspectief van Twynstra Gudde, wij verwijst naar Twynstra Gudde. De lezer wordt 
aangesproken met uw en er wordt een relatie gelegd tussen het parkeervraagstuk en de 
lezer. De zin wordt versterkt door het bijwoord vernieuwende. 
 In de tweede zin wordt met behulp van het woord daarvoor verwezen naar de 
bijdrage in de vorm van vernieuwende antwoorden. Het bezittelijke voornaamwoord onze 
verwijst naar de adviseurs en managers die horen bij Twynstra Gudde. De zin wordt 
versterkt door het woord brede. Het is niet zomaar kennis, maar brede kennis. 
In de derde zin wordt de lezer medegedeeld dat de vraag bepaalt wanneer Twynstra 
Gudde ingeschakeld wordt. Er wordt niet meer vanuit het perspectief van Twynstra 
Gudde geschreven. Ten slotte wordt in de laatste zin medegedeeld dat er een breed 
pakket is van diensten. 
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Kenmerken: 
• Kernwoorden: Twynstra Gudde heeft veel te bieden en is vernieuwend 
• Exclusieve ‘wij’ 
• Lezer wordt aangesproken met ‘u’ 
• Bezittelijk voornaamwoord 
• Versterkend woordgebruik 
• Commissieve taalhandeling: er wordt een belofte gemaakt 

 
Beleid en strategie 
Bij de overheid worden op verschillende beleidsniveaus afwegingen gemaakt en besluiten 
genomen over parkeervraagstukken. Logisch, want er doen zich steeds nieuwe 
ontwikkelingen voor en er worden steeds nieuwe eisen gesteld. Vanzelfsprekend houden 
wij bij het oplossen van parkeervraagstukken rekening met het vigerende beleid op de 
beleidsterreinen die van invloed kunnen zijn op het parkeren, zoals ruimtelijke ordening, 
verkeer en vervoer, economie en milieu. 
Ook private partijen hebben een visie waarmee wij bij de oplossing van een 
parkeervraagstuk rekening moeten houden. De ontwikkeling van parkeerbeleid is dan ook 
een dynamisch proces. Met onze integrale benadering kunnen wij samen met u een 
duurzame visie ontwikkelen en een goede strategie ontwikkelen, die haalbaar, uitvoerbaar 
en aanvaardbaar is. Het kan gaan om een specifiek project, maar ook om een strategie 
voor een locatie of een gebied, voor een gemeente of zelfs een regio. Samen met u gaan 
wij op zoek naar de grenzen van het mogelijke. 
Figuur 6. Alinea 5 uit de brochure De andere aanpak van parkeervraagstukken 
 
Alinea 5 
Kern van de alinea is: Twynstra Gudde houdt rekening met verschillende partijen en 
biedt een professionele benadering. Met de zinnen wij houden rekening met het vigerende 
beleid en waarmee wij bij de oplossing van een parkeervraagstuk rekening houden, 
wordt verteld dat Twynstra Gudde rekening houdt met verschillende partijen. Daarnaast 
wordt benadrukt dat Twynstra Gudde professioneel is: integrale benadering, duurzame 
visie, goede strategie, haalbaar, uitvoerbaar en aanvaardbaar. Het samenwerken wordt 
kort aangestipt in de laatste zin. 

De titel van de alinea is een ellips beleid en strategie. In de allereerste zin wordt 
verder ingegaan op de titel. Er wordt verteld dat de overheid afwegingen en besluiten 
maakt over parkeervraagstukken. In tegenstelling tot de vorige alinea (inleiding twee), 
wordt hier niet vanuit het Twynstra Gudde perspectief geschreven. In de tweede zin 
wordt aan de lezer een verklaring gegeven voor het maken van de afwegingen en 
besluiten op verschillende niveaus. Volgens de schrijver is dit logisch. Er volgt een 
opsomming met twee verklaringen: nieuwe ontwikkelingen en nieuwe eisen. 
 In de derde zin verandert het vertelperspectief. Aan de hand van het exclusieve 
‘wij’ vertelt Twynstra Gudde de lezer wat zij doet bij het oplossen van 
parkeervraagstukken (rekening houden met beleid). In de zin wordt gebruik gemaakt van 
het formele woord vigerende. Daarnaast wordt met behulp van een opsomming, een 
aantal voorbeelden gegeven van beleidsterreinen. In de volgende zin wordt nog een 
andere partij opgenoemd waar Twynstra Gudde, naast de overheid, rekening mee moet 
houden. Het woord ook duidt op een opsomming en is een aanvulling op de opsomming 
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in de voorgaande zin. In de vijfde zin wordt waarschijnlijk een verklaring gegeven voor 
de mededeling van Twynstra Gudde dat bij een parkeervraagstuk rekening moet worden 
gehouden met verschillende partijen. De woorden dan ook lijken te functie te hebben van 
het woord namelijk. Door het dynamische proces dat ontstaat bij de ontwikkeling van 
parkeerbeleid, moet rekening gehouden worden met verschillende partijen. 
 In de zesde zin spreekt Twynstra Gudde de lezer aan. Ze vertelt de lezer wat ze te 
bieden heeft, er wordt gebruik gemaakt van de formele woorden onze integrale 
benadering. Dit komt onder andere tot stand met de versterkende woorden duurzaam en 
goede. Daarnaast worden er eigenschappen opgesomd van de strategie die ontwikkeld 
kan worden: haalbaar, uitvoerbaar en aanvaardbaar. 

In de zevende zin wordt met het woord: het waarschijnlijk verwezen naar de 
strategie in de voorgaande zin. Met behulp van een opsomming wordt aangegeven dat 
een strategie voor een gebied, een gemeente of een regio ontwikkeld kan worden. 
 Ten slotte wordt in de allerlaatste zin de lezer direct aangesproken. Met behulp 
van een exclusieve ‘wij’ belooft Twynstra Gudde de lezer op zoek te gaan naar de 
grenzen van het mogelijke.  
 
Kenmerken: 

• Kernwoorden: Twynstra Gudde houdt rekening met verschillende partijen bij het 
oplossen van een parkeervraagstuk, dit gebeurt deskundig en met behulp van 
samenwerking 

• Opsomming 
• Exclusieve ‘wij’ 
• Verwijswoorden 
• Versterkend woordgebruik 
• Formele woorden 
• Lezer wordt aangesproken met ‘u’ 
• Bezittelijke voornaamwoorden 
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Bijlage 5. 
 
De teksten die gebruikt zijn in het onderzoek. 
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Originele versie gemeente Amsterdam 
(Radenwoud) 
 
 
Het is geen gezicht in ons toch zo mooie stadshart: 
graffiti en illegaal plakwerk als posters en stickers. 
Ze roepen een gevoel van verloedering en 
onveiligheid op en zijn een doorn in het oog van 
bewoners, ondernemers en bezoekers. Hoogste tijd 
om met deze vervuiling de strijd aan te binden: op 
naar een schoon en opgeruimd centrum. 
 
 
De binnenstad trekt jaarlijks miljoenen bezoekers, 
waaronder veel winkelend publiek. Het Dagelijks 
Bestuur van Stadsdeel Centrum is er veel aan 
gelegen dat iedereen ook echt kan genieten van de 
prachtige historische omgeving. Die omgeving komt 
pas goed tot zijn recht als deze er verzorgd bij ligt, 
dat wil zeggen als de straten schoon zijn en de 
gebouwen goed zijn onderhouden. Uiteindelijk is 
dat de beste reclame voor de (binnen)stad en voor u 
die hier een winkel of een bedrijf heeft. 
 
 
 
Binnen Stadsdeel Centrum maakt de afdeling Anti 
Plak en Klad van de Reiniging nu al de 
gemeentelijke objecten direct schoon na bekladding 
of beplakking. Het consequent verwijderen van 
‘klad en plak’ levert direct resultaat. Dat blijkt uit de 
kwaliteitsmetingen die hoge waarderingscijfers 
laten zien: de scores liggen tussen de 8 en de 10. 
Hoe zit het met uw pand? Wordt dat al consequent 
en professioneel schoongehouden? Gaat u ook voor 
de 8, of laat u de boel de boel? De particuliere 
panden scoren bijzonder laag in de 
kwaliteitsmetingen, met als gevolg: gemiddelde 
waarderingscijfers van een 5 of lager. Dat moet 
anders kunnen! 
Zie een schone omgeving als uw visitekaartje: het 
trekt meer bezoekers en dat is in uw economisch 
belang. 
 
 

Gemanipuleerde versie gemeente Amsterdam 
(Radenwoud), met identiteit Twynstra Gudde (Lier 
Beek) 
 
Het is onaangenaam om te zien in ons mooie 
stadshart: graffiti en illegaal plakwerk zoals posters 
en stickers. Ze roepen een sterk gevoel van 
verloedering en onveiligheid op en zijn een grote 
bron van ergernis voor bewoners, ondernemers en 
bezoekers. Het is nu tijd dat we deze vervuiling 
aanpakken om een schoon en opgeruimd centrum 
te krijgen. 
 
De binnenstad trekt jaarlijks miljoenen bezoekers, 
waaronder veel winkelend publiek. Het Dagelijks 
Bestuur van Stadsdeel Centrum houdt zich bezig 
met het vinden van slimme en praktische 
oplossingen voor de stad en haar bezoekers. Wij 
vinden het belangrijk dat iedereen daadwerkelijk 
kan genieten van de prachtige historische omgeving. 
Die omgeving is het mooist als deze in goede staat 
verkeert, dat wil zeggen als de straten schoon zijn 
en de gebouwen deskundig zijn onderhouden. Dat 
is onze uitdaging, en reclame voor ons en voor u, 
die hier een winkel of een bedrijf heeft. 
 
Binnen Stadsdeel Centrum maakt de afdeling Anti 
Plak en Klad van de Reiniging de gemeentelijke 
objecten deskundig schoon na bekladding of 
beplakking. Het deskundig verwijderen van ‘klad 
en plak’ levert een duurzaam resultaat op. Dat 
blijkt uit verschillende kwaliteitsmetingen die hoge 
waarderingscijfers laten zien: de scores liggen 
tussen de 8 en de 10. 
Samen met u willen wij uw pand onderzoeken. 
We kijken vanuit verschillende invalshoeken hoe 
uw pand scoort. We willen weten of uw pand 
professioneel wordt schoongehouden en of u gaat 
voor een optimale score. De particuliere panden 
scoren bijzonder laag in de kwaliteitsmetingen, met 
als gevolg: gemiddelde waarderingscijfers van een 5 
of lager. Dit kan een ander cijfer zijn. Een schone 
omgeving kan gezien worden als een 
visitekaartje: het trekt meer bezoekers en dat 
leidt tot economisch belang. 
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Door in te haken bij het anti plak en klad-
programma van Stadsdeel Centrum ondersteunt u de 
brede campagne ‘Radenwoud. Schone Binnenstad’ 
en werkt u mee het kernwinkelgebied plak- en 
kladvrij te houden. Het stadsdeel daagt u uit om ook 
uw pand graffiti- en affichevrij te houden. Het 
rendement is zowel voor u als de stad gegarandeerd 
positief! 
 
 
Huurt u daarvoor de diensten van de afdeling Anti 
Plak en Klad van de Reiniging in (een jaarcontract), 
dan bent u verzekerd van een schone pui. Na 
melding van vervuiling wordt deze binnen 24 uur 
professioneel gereinigd. 
 
Met name de monumenten in onze binnenstad 
vereisen een zorgvuldige behandeling. Niet alle 
methoden en materialen kunnen voor het reinigen 
van de puien worden ingezet. Juist met het oog op 
duurzaamheid en kwaliteit heeft de Reiniging de 
afdeling Anti Plak en Klad opgericht. De speciaal 
hiervoor opgeleide medewerkers hebben veel 
ervaring met en kennis opgebouwd van 
verschillende (milieu-onschadelijke) 
reinigingstechnieken en ondergronden. Met succes 
houden zij de gemeentelijke panden en 
eigendommen op straat (prullenbakken, 
straatlantaarns, bankjes et cetera) vrij van graffiti en 
illegale posters en stickers. 
Als uitbater/eigenaar van een winkelpand kunt ook 
u de afdeling Anti Plan en Klad inschakelen. Dat 
kan voor een incidentele schoonmaakbeurt of op 
reguliere basis door het afsluiten van een 
onderhoudscontract. 
 
Gaat u ook voor een schoon en veilig straatbeeld? 
Als we starten met uw pui, dan is binnen een jaar 
misschien uw hele straat schoon. Neem voor een 
vrijblijvende offerte contact op met de Reiniging. 
 
De afdeling Anti Plak en Klad van de Reiniging 
Binnenstad hanteert veilige Arbo- en 
milieutechnieken bij het verwijderen van plak en 

 
Door samen te werken in het anti plak en klad-
programma van Stadsdeel Centrum wordt de brede 
campagne ‘Radenwoud. Schone Binnenstad’ 
ondersteund en wordt het kernwinkelgebied plak- 
en kladvrij gehouden. Het is voor ons een 
uitdaging om samen uw pand graffiti- en 
affichevrij te houden. Het rendement is zowel voor 
u als ons gegarandeerd positief! 
 
 
U kunt een beroep doen op onze deskundige 
diensten van de afdeling Anti Plak en Klad en de 
Reiniging inhuren (een jaarcontract). Na melding 
van vervuiling reinigen wij binnen 24 uur uw pui. 
 
 
Met name de monumenten in onze binnenstad 
vereisen een zorgvuldige behandeling. Niet alle 
methoden en materialen kunnen voor het reinigen 
van de puien worden ingezet. Juist met het oog op 
duurzaamheid en kwaliteit hebben wij de afdeling 
Anti Plak en Klad voor onze opdrachtgevers 
opgericht. Onze speciaal hiervoor opgeleide 
medewerkers hebben veel ervaring met en kennis 
opgebouwd van verschillende en nieuwe (milieu-
onschadelijke) reinigingstechnieken en 
ondergronden. Met succes houden zij de 
gemeentelijke panden en eigendommen op straat, 
zoals: prullenbakken, straatlantaarns, bankjes, 
bushokjes en abri’s, vrij van graffiti en illegale 
posters. Dat kan voor een incidentele 
schoonmaakbeurt of op reguliere basis door het 
afsluiten van een onderhoudscontract.  
 
 
 
Wij kunnen starten met uw pui, binnen een jaar 
is uw hele straat schoon. Een offerte kan worden 
aangevraagd door contact op te nemen met onze 
afdeling Reiniging. Reiniging Binnenstad hanteert 
veilige Arbo- en milieutechnieken bij het 
verwijderen van plak en klad en biedt een hoge 
kwaliteit voor een allezins gepast tarief. 
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klad en biedt een hoge kwaliteit voor een allezins 
redelijke prijs. 
 
Hotaquablast-techniek: thermische reiniging door 
middel van heet water tot 140 ○C en een druk die 
kan worden opgevoerd tot 350 bar. De gebruikte 
druk wordt in de praktijk altijd aangepast aan de te 
bewerken ondergrond. Door deze techniek is het 
mogelijk om in een aantal gevallen de klad te 
verwijderen zonder toevoeging van oplosmiddelen. 
 
Lage druk vochtstraal-techniek: het bewerken van 
de vervuiling door middel van het stralen met een 
mengsel van fijn straalmiddel met water. De 
ondergrond wordt op deze manier als het ware met 
zeer fijn schuurpapier bewerkt. Deze techniek is 
vooral geschikt voor gemetselde minerale 
ondergronden als Belgisch hardsteen. De gevel 
krijgt hiermee zijn oorspronkelijke kleur terug. 
 

 
 
 
Voor het reinigen van uw bedrijfspand of winkel 
biedt de afdeling Reiniging van Stadsdeel Centrum 
een breed pakket van praktische, beproefde en 
deskundige technieken, waaronder de 
Hotaquablast-techniek en de lage druk vochtstraal-
techniek. De Hotaquablast-techniek reinigt door 
middel van heet water tot 140 ○C en een druk die 
kan worden opgevoerd tot 350 bar. De gebruikte 
druk wordt in de praktijk altijd aangepast aan de te 
bewerken ondergrond. Door deze techniek is het 
mogelijk om in een aantal gevallen de klad te 
verwijderen zonder toevoeging van oplosmiddelen.  
 
De lage druk vochtstraal-techniek bewerkt 
vervuiling door middel van het stralen met een 
mengsel van fijn straalmiddel met water. De 
ondergrond wordt op deze manier als het ware met 
zeer fijn schuurpapier bewerkt. Deze techniek is 
vooral geschikt voor gemetselde minerale 
ondergronden als Belgisch hardsteen. De gevel 
krijgt hiermee zijn oorspronkelijke kleur terug. 
 
 

 
 
 
Originele versie Twynstra Gudde (Lier Beek) 
 
 
Gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, 
vastgoedeigenaren en ziekenhuizen willen graag 
voldoende en goed bereikbare parkeerplaatsen voor 
hun inwoners, werknemers en bezoekers. Meestal is 
de beschikbare ruimte echter beperkt, terwijl het 
aantal auto’s blijft toenemen. Bovendien parkeren 
we onze auto het liefst zo dicht mogelijk bij huis en 
bij de plaats van bestemming. 
 
Dagelijks verdiepen de adviseurs en managers van 
Lier Beek zich in uiteenlopende 
parkeervraagstukken. Zij herkennen de problemen, 
maar zien vooral kansen. Of het nu gaat om het 

Gemanipuleerde versie Twynstra Gudde (Lier 
Beek) met identiteit Amsterdam (Radenwoud) 
 
De overheid en het bedrijfsleven gaan voor 
voldoende en goed bereikbare parkeerplaatsen voor 
hun inwoners, werknemers en bezoekers. De 
beschikbare ruimte is krap en het aantal auto’s 
groeit. Bovendien parkeren we onze auto het liefst 
naast de deur en bij de plaats van bestemming. 
 
 
 
Dag in dag uit verdiepen de adviseurs en managers 
van Lier Beek zich in allerlei parkeervraagstukken. 
Zij herkennen problemen en zien kansen. Hoe zit 
het met uw parkeervraagstuk? Wilt u 
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maken van parkeerbeleid, het realiseren van 
parkeervoorzieningen, het opzetten van een 
parkeerbeheerorganisatie of het invoeren van 
betaald parkeren. Het vinden van slimme 
parkeeroplossingen voor uw specifieke locatie en 
situatie is onze uitdaging. Wij hebben niet alleen de 
kennis om u deskundig te adviseren, maar ook de 
ervaring om u praktisch terzijde te staan bij het 
ontwerp, de realisatie, de exploitatie en de 
financiering van parkeervoorzieningen. 
 
Lier Beek werkt voor de overheid, zorg- en 
onderwijsinstellingen, parkeerbedrijven en 
parkeerbeheerorganisaties, projectontwikkelaars en 
beleggers, woningcorporaties en 
gebouwenbeheerders. Samen met onze 
opdrachtgevers creëren en benutten wij kansen om 
de parkeerproblematiek anders aan te pakken, om te 
komen tot nieuwe oplossingen die echt werken. Wij 
maken onder meer gebruik van de ruimte die de 
Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit ons bieden. 
Mobiliteit mag immers en sturend parkeerbeleid is 
niet langer de enige norm. De werkelijkheid is dat er 
meer auto’s komen en dat de ruimte beperkt blijft. 
Binnen deze werkelijkheid willen wij samen met u 
een vernieuwende rol spelen. 
 
Wij benaderen uw parkeervraagstuk vanuit 
verschillende invalshoeken: de omvang van de 
parkeerbehoefte, de verschijningsvorm van de 
parkeervoorziening, de eigendomssituatie, het 
beheer en de exploitatie en het financiële resultaat. 
Deze invalshoeken hangen nauw met elkaar samen. 
Een verandering in de ene heeft direct gevolgen 
voor de andere. Een vraagstuk kan starten bij het 
bepalen van de omvang van de parkeerbehoefte, 
maar ook bij het oprichten van een nieuwe 
beheerorganisatie. Samen met u zullen wij het 
vraagstuk altijd vanuit de verschillende 
invalshoeken bekijken. Deze benadering geeft u en 
ons goed inzicht in de (on)mogelijke oplossingen 
voor uw parkeervraagstuk. 
 
Als onafhankelijke adviseur luisteren wij goed naar 
de vragen van onze opdrachtgevers, naar hun 

parkeerbeleid realiseren of betaald parkeren 
invoeren? Gaat u ook voor professionele 
parkeervoorzieningen, of laat u de boel de boel?  
Lier Beek biedt direct een parkeeroplossing voor 
uw specifieke locatie en situatie. Lier Beek heeft de 
kennis om u professioneel te adviseren en de 
ervaring om u direct terzijde te staan bij de 
realisatie van parkeervoorzieningen. 
 
 
 
Lier Beek werkt voor de overheid, de zorgsector 
en de bedrijvensector. Met opdrachtgevers grijpt 
Lier Beek de kans om de strijd aan te binden met 
de parkeerproblematiek. Om te komen tot 
professionele oplossingen die echt werken. Er 
wordt gebruik gemaakt van onder meer de ruimte 
die de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit  bieden. 
Waarin staat dat Mobiliteit mag en het niet 
langer alleen om sturend parkeerbeleid draait. 
De werkelijkheid is dat er meer auto’s komen en dat 
de ruimte beperkt blijft. Werk mee om binnen deze 
werkelijkheid direct een rol te spelen! 
 
 
 
 
Een parkeervraagstuk vraagt om een aanpak 
vanuit verschillende invalshoeken: de omvang, de 
verschijningsvorm en de eigendomssituatie. Deze 
invalshoeken hangen nauw met elkaar samen. Als 
het kwartje eenmaal rolt, heeft een verandering in 
de ene invalshoek direct gevolgen voor de andere. 
Een vraagstuk kan starten bij het bepalen van de 
omvang van de parkeerbehoefte of bij het oprichten 
van een beheerorganisatie. Lier Beek daagt u uit: 
bekijk het vraagstuk van een andere kant. 
Uiteindelijk geeft dat u en ons goed inzicht in de 
haalbare oplossingen voor uw parkeervraagstuk. 
 
 
 
 
Als professioneel adviseur wordt goed geluisterd 
naar de vragen van opdrachtgevers, naar hun 
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wensen en naar de beperkingen die de locatie en de 
situatie met zich meebrengen. Wij vragen door en 
blijven kritisch. Wij stellen indien wenselijk de 
gangbare (of vastgestelde) parkeernormen ter 
discussie om tot een optimale benutting van de 
ruimte en de mogelijkheden te komen. Daar is soms 
lef voor nodig. Bij ons, maar ook bij onze 
opdrachtgever. Bij dat onderzoek gebruiken wij een 
aantal beproefde instrumenten als de parkeerbalans, 
het parkeerexploitatiemodel, de ontwerptoets en de 
uitvoeringswijzer. Met deze instrumenten maken 
wij oplossingen op maat zichtbaar of inzichtelijk. 
  
Nadat wij inzicht hebben verkregen in uw 
parkeervraagstuk leveren wij onze bijdrage in de 
vorm van vernieuwende antwoorden. De brede 
kennis en ervaring van onze adviseurs en managers 
bieden daarvoor een goede garantie. Op welk 
moment en in welke vorm u Lier Beek inschakelt, 
hangt af van uw vraag. U kunt een beroep doen op 
een breed pakket van adviserende en uitvoerende 
diensten. 
  
Bij de overheid worden op verschillende 
beleidsniveaus afwegingen gemaakt en besluiten 
genomen over parkeervraagstukken. Logisch, want 
er doen zich steeds nieuwe ontwikkelingen voor en 
er worden steeds nieuwe eisen gesteld. 
Vanzelfsprekend houden wij bij het oplossen van 
parkeervraagstukken rekening met het vigerende 
beleid op de beleidsterreinen die van invloed 
kunnen zijn op het parkeren, zoals ruimtelijke 
ordening, verkeer en vervoer, economie en milieu. 
Ook private partijen hebben een visie waarmee wij 
bij de oplossing van een parkeervraagstuk rekening 
moeten houden. De ontwikkeling van parkeerbeleid 
is dan ook een dynamisch proces. Met onze 
integrale benadering kunnen wij samen met u een 
duurzame visie en een goede strategie ontwikkelen, 
die haalbaar, uitvoerbaar en aanvaardbaar is. Het 
kan gaan om een specifiek project, maar ook om een 
strategie voor een locatie of een gebied, voor een 
gemeente of zelfs een regio. Samen met u gaan wij 
op zoek naar de grenzen van het mogelijke 
 

wensen en naar de beperkingen die de locatie en de 
situatie met zich meebrengen. Wij vragen niet 
naar de bekende weg: gangbare (of vastgestelde) 
parkeernormen worden ter discussie gesteld om tot 
een deskundige benutting van de ruimte en de 
mogelijkheden te komen. Daar is lef voor nodig: 
bij u en Lier Beek. 
Lier Beek gebruikt bij onderzoek consequent een 
aantal beproefde instrumenten zoals de 
parkeerbalans, het parkeerexploitatiemodel en de 
ontwerptoets. Ze maken oplossingen op maat 
zichtbaar of inzichtelijk. 
 
Nadat inzicht is verkregen in uw parkeervraagstuk 
levert Lier Beek direct een bijdrage in de vorm van 
deskundige antwoorden. De professionele kennis en 
ervaring van de adviseurs en managers bieden 
daarvoor een goede garantie. Schakel Lier Beek in 
op elk moment van de dag en in elke vorm, welke 
vraag u ook heeft. Doe beroep op een deskundig 
pakket van adviserende en uitvoerende diensten! 
 
 
De overheid maakt op verschillende 
beleidsniveaus afwegingen en besluiten over 
parkeervraagstukken. Logisch, want er doen zich 
steeds nieuwe ontwikkelingen voor en er worden 
steeds andere eisen gesteld. Vanzelfsprekend houdt 
Lier Beek bij het oplossen van 
parkeervraagstukken consequent rekening met het 
vigerende beleid op de beleidsterreinen die van 
invloed kunnen zijn op het parkeren.  
Ook private partijen hebben een visie waarmee Lier 
Beek bij de oplossing van een parkeervraagstuk 
rekening moet houden. De ontwikkeling van 
parkeerbeleid is dan ook een dynamisch proces en 
niet een, twee, drie geregeld. Met onze directe 
benadering kan een duurzame visie en een goede 
strategie worden ontwikkeld, die consequent is. Het 
kan gaan om een specifiek project of een gebied. 
Gaat u ook met Lier Beek op zoek naar de 
grenzen van het mogelijke? 
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Bijlage 6. 
 
Vragenlijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103

 
Inleiding 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de universiteit Utrecht en Eden 
Design en Communication. Voor mijn scriptie, van de master Communicatiestudies, doe 
ik onderzoek naar de teksten van twee organisaties, gemeente Radenwoud en het 
consultancybureau Lier Beek. Voor beide organisaties heeft Eden onlangs een huisstijl 
ontwikkeld en teksten geschreven. In dit onderzoek worden de teksten van de 
organisaties getest. 
 In dit onderzoek wordt u gevraagd om van allebei de organisaties een korte tekst 
te lezen. Daarna dient u een aantal vragen in te vullen, waarin u gevraagd wordt naar de 
persoonlijkheid van de tekst. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om te testen welk beeld u 
heeft van de persoon of organisatie die achter de tekst zit. Denk bijvoorbeeld aan het 
beeld dat u heeft van een folder van Ikea, met typisch Zweeds taalgebruik.  
 
Deelname aan het onderzoek duurt ongeveer 25 minuten. 
 
Meike Renkema 
 
 U wordt gevraagd om twee teksten te lezen en tweemaal dezelfde vragenlijst in te vullen. 
Een tekst van gemeente Radenwoud en een tekst van Lier Beek. Nadat u de tekst heeft 
gelezen wordt u gevraagd de bijbehorende vragenlijst invullen. U mag de tekst in eigen 
tempo lezen. Tijdens het invullen van de vragenlijst mag u niet terug lezen in de tekst. U 
wordt namelijk gevraagd om een spontane reactie te geven. Als u klaar bent met het 
invullen van de vragenlijst leest u de volgende tekst en vult u nogmaals de vragenlijst in.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lees tekst A en vul de vragenlijst in. 
De volgende schaal is van toepassing: 
 
      
 Helemaal Oneens ○       Oneens ○        niet Oneens /niet Eens ○         Eens ○         Helemaal Eens ○  
 
 
1. Ik vind de tekst vriendelijk 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
2. Ik vind de tekst menselijk 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
3. Ik vind de tekst beleefd 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
 
4. Ik vind de tekst respectvol 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
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5. Ik vind de tekst arrogant 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
6. Ik vind de tekst autoritair 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
7. Ik vind de tekst nauwkeurig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
8. Ik vind de tekst stipt 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
9. Ik vind de tekst accuraat 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
10. Ik vind de tekst consequent 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
11. Ik vind de tekst eenduidig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
12. Ik vind de tekst direct 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
13. Ik vind de tekst inefficiënt 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
14. Ik vind de tekst onnauwkeurig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
15. Ik vind de tekst onzorgvuldig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
16. Ik vind de tekst slim 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
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17. Ik vind de tekst deskundig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
18. Ik vind de tekst zinvol 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
19. Ik vind de tekst stompzinnig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
20. Ik vind de tekst oppervlakkig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
21. Ik vind de tekst fris 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
22. Ik vind de tekst eigentijds 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
23. Ik vind de tekst oubollig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
24. Ik vind de tekst zakelijk 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
25. Ik vind de tekst onprofessioneel 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
26. Ik vind de tekst onzakelijk 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
27. Ik vind de tekst duidelijk 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
28. Ik vind de tekst moeilijk 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
29. Ik vind de tekst lastig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
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30. Ik vind de tekst begrijpelijk 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 

 31. Hoe zou u de tekst typeren die u zojuist gelezen heeft? Kunt u in een paar woorden 
de stijl typeren van de tekst? (Bijvoorbeeld, Ikea met typisch Zweeds taalgebruik.) 

Denk er niet te lang over na: schrijf drie tot vijf woorden op, die bij u opkomen. 

1)     4) 

2)     5) 

3) 

32. Als u de afzender (gemeente Radenwoud of Lier Beek) van deze tekst als een persoon 
zou moeten omschrijven, welke woorden kiest u dan? 

Denk er niet te lang over na: schrijf twee tot vier woorden op, die bij u opkomen. 

1)     3) 

2)     4) 

 

Leg de tekst die u net heeft gelezen weg. Het is niet de bedoeling dat u deze tekst nog een 
keer leest. Lees tekst B en vul nog een keer de vragenlijst in. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Ik vind de tekst vriendelijk 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
2. Ik vind de tekst menselijk 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
3. Ik vind de tekst beleefd 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
4. Ik vind de tekst respectvol 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
5. Ik vind de tekst arrogant 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
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6. Ik vind de tekst autoritair 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
7. Ik vind de tekst nauwkeurig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
8. Ik vind de tekst stipt 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
 
9. Ik vind de tekst accuraat 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
10. Ik vind de tekst consequent 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
11. Ik vind de tekst eenduidig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
12. Ik vind de tekst direct 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
13. Ik vind de tekst inefficiënt 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
14. Ik vind de tekst onnauwkeurig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
15. Ik vind de tekst onzorgvuldig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
16. Ik vind de tekst slim 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
17. Ik vind de tekst deskundig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
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18. Ik vind de tekst zinvol 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
19. Ik vind de tekst stompzinnig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
20. Ik vind de tekst oppervlakkig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
21. Ik vind de tekst fris 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
22. Ik vind de tekst eigentijds 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
23. Ik vind de tekst oubollig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
24. Ik vind de tekst zakelijk 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
25. Ik vind de tekst onprofessioneel 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
26. Ik vind de tekst onzakelijk 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
27. Ik vind de tekst duidelijk 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
28. Ik vind de tekst moeilijk 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
29. Ik vind de tekst lastig 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
 
30. Ik vind de tekst begrijpelijk 
 
Oneens  ○  ○  ○  ○  ○  Eens 
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31. Hoe zou u de tekst typeren die u zojuist gelezen heeft? Kunt u in een paar woorden de 
stijl typeren van de tekst? (Bijvoorbeeld, Ikea met typisch Zweeds taalgebruik) 

Denk er niet te lang over na: schrijf drie tot vijf woorden op, die bij u opkomen. 

1)     4) 

2)     5) 

3)  

32. Als u de afzender (gemeente Radenwoud of Lier Beek) van deze tekst als een persoon 
zou moeten omschrijven, welke woorden kiest u dan? 

Denk er niet te lang over na: schrijf twee tot vier woorden op, die bij u opkomen. 

1)     3) 

2)     4) 

 

Ten slotte heb ik nog enkele algemene vragen voor u. Zou u zo vriendelijk willen zijn om 
deze in te vullen? 
 
Leeftijd:  ……………………………….  
  
Geslacht: M / V 
 
Opleidingsniveau:  
 

o VMBO 
o MAVO 
o HAVO 
o VWO  
o MBO 
o HBO 
o WO 
o Anders, namelijk: ………………… 

 
Beroep / opleiding: ……………………………. 
 
 
Hartelijk dank voor u medewerking. Indien u het op prijs stelt om op de hoogte gehouden 
te worden van de resultaten van dit onderzoek, dan kunt u hieronder uw emailadres 
invullen. Een schriftelijk verslag van dit onderzoek zal u per email worden toegezonden. 
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Email: 
 
 
Meike Renkema 
M.renkema@students.uu.nl 
M.renkema@edendesign.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:M.renkema@students.uu.nl
mailto:M.renkema@edendesign.nl
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Bijlage 7. 
 
Antwoorden op de open vragen: 31 en 32, per proefpersoon 
 
Antwoorden vraag 31 en 32: Proefpersonen 1 tot en met 20, Versies:  

• Originele versie gemeente Amsterdam 
• Gemanipuleerde versie Twynstra Gudde met de identiteit van Amsterdam 

 
Antwoorden vraag 31 en 32: Proefpersonen 20 tot en met 40, Versies:  

• Originele versie Twynstra Gudde 
• Gemanipuleerde versie gemeente Amsterdam met de identiteit van Twynstra 

Gudde 
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PP Amsterdam 
Origineel 
Vr. 31 Stijl  

Amsterdam  
Origineel 
Vr. 32 Afzender 

Twynstra Gudde 
id. Amsterdam 
Vr. 31 Stijl 

Twynstra Gudde id. 
Amsterdam 
 Vr. 32 Afzender 

1 Te amicaal Probeert joviaal te zijn Helder Zakenman 
 (Beetje) plat Manager Beleidsmatig Persoon met sterke 

communicatie 
 Opdringerig  Zakelijk  
   Positief  
2 Onvriendelijk Zakelijk Lastig Inconsequent 
 Duidelijk Onpersoonlijk Ingewikkeld Onduidelijk 
 Overheersend Direct Niets zeggend Heeft geen doel 
3 Plat Populair Ambtenarentaal Saai 
 Populair Niet doelgroep gericht Slaapverwekkend  
 Ambtenarentaal  Omslachtig  
4 Langdradig Vriendelijk Arrogant Arrogant 
 Vriendelijk Lang van stof Familiair Betweter 
 Uitgebreid  Belerend  
5 Kort door de bocht Onprofessioneel Jong Vaag 
 Plat Onervaren Rommelig Adviseur 
 Grof Plat Wenselijk Geen wetenschapper 
6 Zakelijk Evangelisch Omroep type Uitdagend Jong 
 Ambtenaar   Vooruitstrevend 
7 Verborgen reclame Verkoper Verkopend Manager 
 Ambtenaar Betweter Stimulerend Manipulator 
8 Ambtenaar Spontaan Semi-deskundig Saai 
 Overdreven amicaal Wanhopig Opdringerig Formeel 
9 Ouderwets Sloom Vermoeiend Arrogant 
 Rijmen Nerd Niks aan Suf 
  Ouderwets Sloom Slechte verkoper 
    65+  type 
10 Gemeentelijk Ambtenaar Formeel Slim 
 Opdringerig Duidelijk Zakelijk Professioneel 
 Ambtelijk Opdringerig Professioneel  
11 Zakelijk Zeikerd Openlijk Staat open 
 Chagrijnig Opdringerig Geen sterke mening  
 Drammerig Luistert slecht Positief  
12 Verkoper Arrogant Vriendelijk Meedenkend 
 Promotend Niet erg intelligent Deskundig Behulpzaam 
   Behulpzaam  
13 Saai Saai Langdradig Brallerig 
 Veel herhaling  Loze praat Weinig zeggend 
14 Dwingend Naïef Zakelijk Snelle jongen 
 Onvriendelijk Stug Onpersoonlijk Opschepper 
 Opdringerig Opdringerig Veel herhaling Trots 
15 Verkoper Geschiedenisliefhebber 

(saai) 
Overtuigend Zakelijk 



 113

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Opdringerig Ambtenaar Zakelijk Overtuigend 
     
17 Zakelijk Negatief Positief Openlijk 
 Chagrijn Opdringerig Staat open  
 Rechtlijnig    
18 Verkoper Dom Deskundig Formeel 
 Promotor Uit de hoogte Aardig Zakelijk 
19 Ambtenaar Zeurkous Onduidelijk Geen sterke mening 
 Opdringerig    
20 Langdradig Verkoper Verkoper Vriendelijk 
 Indirect  Indirect  
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PP Twynstra Gudde 
origineel 
 Vr. 31 Stijl  

Twynstra Gudde 
origineel 
Vr 32 Afzender 

Amsterdam id. 
Twynstra Gudde 
Vr. 31 Stijl 

Amsterdam id. 
Twynstra Gudde 
Vr 32. Afzender 

21 Wollig Ouderwets Fris Strateeg 
 Langdradig Stipt Pakkend Jong 
 Te veel tekst Leraar Jong  
  Oude stempel   
22 Zakelijk Kennis Duidelijk Betrokken 
 Onduidelijk Intelligent Begrijpelijk Overtuigend 
  Probleemoplossend Gevoelvol  
23 Langdradig Ambtelijk Ambtelijk Ambtelijk 
 Ambtelijk Blijft stil staan Niet ‘to the point’ Niet commercieel 
 Saai  Saai  
 Bedolven    
24 Informatief Meedenker Populair Voetbalcoach 
 Professioneel Bondscoach Aanpakker Handyman 
 Teamplayer  Doelgericht  
25 Langdradig Adviseur Eenvoudig Bioloog 
 Teveel uitleg Gladjakker Langdradig Gezondheids freak 
26 Vriendelijk Menselijk Duidelijk Milieuvriendelijk 
 Behulpzaam Duidelijk Oplossend Begrijpend 
27 Zakelijk Marketing type Onprofessioneel Amateur 
  Heeft veel kennis Structuurloos Ambtenaar 
   Onsamenhangend  
28 Breedsprakig Langzaam Wisselvallig Nerd 
 Uitgebreid  VVV-taal Gespleten 

persoonlijkheid 
 Zorgvuldig  Onhandig  
29 Zakelijk Zakelijk Oubollig Zeurkous 
 Langdradig Lang van stof Zeurderig  
 Veel informatie    
30 Langdradig Stoffig Duidelijk Dominant 
 Correct Oubollig Vastberaden  
 Veel informatie  Zeurderig  
31 Verkoper Zakelijk Zakelijk Arbeider 
 Lang van stof Nauwkeurig Verkoper Dominant 
  Verkoper   
32 Ambtenaar Ambtenaar Simpel Verzorgend 
 Veel informatie Papiertijger  Bezorgd 
33 Langdradig Eigenwijs Eenvoudig  
  Niet meeleven   
34 Ambtelijk Ambtenaar Duidelijk Meelevend 
 Veel te veel 

gepraat 
Arrogant Zakelijk Menselijk 

35 Langdradig Onbeleefd Duidelijk  
 Zelfingenomen Servicegericht Vriendelijk  
36 Praat veel Uitgebreid Onhandig Saai  
 Breed Zorgvuldig Vriendelijk  
37 Lang van stof Beleefd Menselijk Inlevingsvermogen 
 Zeur Vindt zichzelf leuk  Helder 
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38 Zakelijk Zakenman Weinig samenhang Ambtenaar 
 Kennis gericht  Structuurloos  
39 Veel woorden Oud persoon Strategisch Fruitig 
 Zonder kern Gedegen  Jong 
40 Formeel Marketing type Onduidelijk Vaag 
 Kennis inhoud  Vaag  
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Bijlage 8. 
 
Antwoorden op de open vragen, per categorie en tekstversie 
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Gemeente Amsterdam 
 
Vriendelijkheid (menselijk, respectvol, samen) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Vriendelijk
vriendelijk 

 
1 

  

  

Opdringerig 
Opdringerig 

Zeurkous 

 
4 
1   

    
    

Opdringerig 
Opdringerig 

Overheersend 
Te amicaal 
Drammerig 
Dwingend 

 
5 
1 
2 
1 

  1     
    Onvriendelijk 

Onvriendelijk 
Chagrijn 

 
2 
2 

  

Arrogant 
Arrogant 

Uit de hoogte 
Betweter 

Luistert slecht 
Probeert 

joviaal te zijn 

 
1 
1 
1 
1 
1 

  

    Plat 
Plat 
Grof 

 
3 
1 

  
Plat 
Plat 

Onpersoonlijk 

 
1 
1 

  

        
Totaal 18  1  12  0 

 
Zorgvuldig (functioneel, eenduidig, direct) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

    Functioneel 
Direct 

 
1 

      
      

Langdradig 
Langdradig 
Uitgebreid 

Veel 
herhaling 
Indirect 

 
2 
1 
1 
 

1 
      

        
Totaal 5  0  0  1 

 
Intellectuele autonomie (slim, deskundig)  

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

      
      
    

Niet slim 
Niet erg  

intelligent 
Dom 
Naïef 

 
1 
 

1 
1 

  

        
Totaal 0  0  3  0 

 



 118

 
Emotionele stabiliteit (professioneel) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Ambtenaar 
Ambtenaar 

 
7 

Profes- 
sioneel 
zakelijk 

 
 

3 

Ambtenaar 
Ambtenaar 

 
2 

  Verkoper 
verkoper 

 
2 

Profes- 
Sioneel 
Zakelijk 

 
 

 
 

1 
 
 

Verkoper 
Promotor 
Verborgen 

reclame 

 
2 
1   Pos. 

Beroep 
Manager 

 
 

1 
    Rechtlijnig 

Rechtlijnig 
Kort door de 

bocht 

 
1 
1 

  

Onprofessioneel
Onprofessioneel 

Onervaren 
Niet 

doelgroepgericht 
 

 
1 
1 
1 

  

        
Totaal 12  3  7  2 

 
Modern (fris en eigentijds) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Populair 
Populair 
 

 
1 

Ouderwets 
Ouderwets 

Saai 

 
1 
1 

  
    

Populair 
Spontaan 
Populair 

 
1 
1 

      
      
      
      
      
    

Ouderwets 
Nerd 
Saai 

Ouderwets 
Sloom 
 (Saaie) 

Geschiedenisliefhebber 
(Saaie) 

Cultuurliefhebber 
Evangelisch Omroep 

type 

 
3 
1 
2 
1 
 

1 
 

1 
1 

  
        
Totaal 2  1  10  2 
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Begrip (begrijpelijk, duidelijk, simpel) 
Stijl van de tekst Afzender van de tekst 

Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 
  Duidelijk 

Duidelijk 
 

1 
  Duidelijk 

Duidelijk 
 

1 
        

Totaal 0  1  0  1 
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Twynstra Gudde 
 
Vriendelijkheid (menselijk, respectvol, samen) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Arrogant 
Zelf- 

ingenomen 
 

 
1 
 
 

Vriendelijk 
Behulpzaam 
Vriendelijk 
Teamplayer 

 
1 
1 
1 

Opdringerig 
Zeur 

 
1   

Menselijk 
Menselijk 
Beleefd 
Gedegen 

Meedenker 

 
1 
1 
1 
1 

      
    

Arrogant 
Arrogant 

Gladjakker 
Onbeleefd 

Niet 
meelevend 

Vindt 
zichzelf leuk 

Eigenwijs 

 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
  

        
Totaal 2  3  6  4 

 
Zorgvuldig (functioneel, eenduidig, direct) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Langdradig
Uitgebreid 

 
1 

Zorgvuldig
Zorgvuldig 

Correct 

 
1 
1   

    
    

Zorgvuldig 
Stipt 

Nauwkeurig 
Zorgvuldig 

 
1 
1 
1 

      
      

      
      
      

Langdradig 
Langdradig 
Veel gepraat 
Breedsprakig 

Veel 
informatie 
Lang van 

stof 
Te veel tekst 

Bedolven 
Uitgebreid 

Zonder kern 
Wollig 

 
8 
4 
3 
3 
 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

      

        
Totaal 26  2  1  4 
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Intellectuele autonomie (slim, deskundig)  
Stijl van de tekst Afzender van de tekst 

Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 
    
    
  

Deskundig 
Informatief 

Kennisgericht 
Kennisinhoud 

 
1 
1 
1 

  

Deskundig 
Kennis 

Probleem- 
oplossend 

 
2 
1 
 

      Slim 
Intelligent 

 

 
1 

        
Totaal 0  3    4 

 
Emotionele stabiliteit (professioneel) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Ambtenaar 
Ambtelijk 

 
1 

Ambtenaar 
Ambtenaar 

 
 

3 

Professioneel 
Zakelijk 

 
3 

Verkoper 
Verkoper 

 
1 

Neg. beroep 
Leraar 

1 

  

Professioneel
Zakelijk 
Formeel 

Professioneel 

 
4 
1 
1 

Verkoper 
Verkoper 

1 

      
      

Pos. beroep 
Bondscoach 

Servicegericht 
Marketingtype 

Adviseur 

 
1 
1 
1 
1 

        
Totaal 2  6  5  7 

 
Modern (fris en eigentijds) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Ouderwets 
Saai 

 
3 

    

      
      
      
      
      
      
      
    

Ouderwets 
Ouderwets 

Oude stempel 
Blijft stil staan 

Langzaam 
Lang van stof 

Stoffig 
Oubollig 

Oud persoon 
Papiertijger 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1   

        
Totaal 3  0  9  0 
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Begrip (begrijpelijk, duidelijk, simpel) 
Stijl van de tekst Afzender van de tekst 

Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 
Onduidelijk 
Onduidelijk 

 
1 

    Duidelijk 
Duidelijk 

 
1 

        
Totaal 1  0  0  1 
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Gemeente Amsterdam met de identiteit van Twynstra Gudde 
 
Vriendelijkheid (menselijk, respectvol, samen) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal
Opdring-

erig 
Zeurderig 

 
 

2 
  

Vriendelijk 
Vriendelijk 
Gevoelvol 

 
2 
1 

  

Opdringerig 
Dominant 
Zeurkous 
Gespleten  

persoonlijkheid 

 
2 
1 
1 

  
Menselijk 
Menselijk 
Gedegen 

 
1 
1 

  

Pos. beroep 
Bioloog 

Voetbalcoach 
Handyman 

Strateeg 

 
2 
1 
1 
1 

      
      
      
      
      

      
      
      
      

Menselijk 
Bezorgd 

Begrijpend 
Meelevend 

Inlevingsvermogen 
Menselijk 

Milieuvriendelijk 
Gezond 

Betrokken 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

        
Totaal 2  5  4  14 

 
Zorgvuldig (functioneel, eenduidig, direct) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal

Langdradig 
Langdradig 

 
1 

  

Niet ‘to 
the point’ 

1   

Functioneel 
Overtuigend 

Helder 

 
2 
1 

    

Functioneel 
Doelgericht 
Oplossend 

Vastberaden 
Aanpakker 

 
1 
1 
1 
1 

    
      

Onfucntioneel 
Onhandig 

Onsamenhangend 
Structuurloos 
Wisselvallig 

 
2 
2 
2 
1 

      

        
Totaal 9  4  2  3 
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Intellectuele autonomie (slim, deskundig)  

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

      Niet slim 
Eenvoudig 

Simpel 

 
2 
1 

      

        
Totaal 3  0  0  0 

 
Emotionele stabiliteit (professioneel) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal

Ambtenaar 
Ambtelijk 

 
1 

  Ambtenaar 
Ambtenaar 
Arbeider 

Niet 
commercieel 

 
3 
1 
1 

  Onprofessioneel 
Onprofessioneel 

VVV-taal 

 
1 
1 

Professioneel
Zakelijk 

Strategisch 
Marketing 

 
2 
1 
1 

Onprofessioneel
Amateur 

 
1 

  

Verkoper 
Verkoper 

1       

        
Totaal 4  4  5  0 

 
Modern (fris en eigentijds) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Ouderwets 
Saai 

Oubollig 

 
1 
1 

Fris 
Jong 

Fruitig 

 
2 
1 

  

Fris 
Fris 

Pakkend 
Jong 

 
1 
1 
1 

Ouderwets 
Nerd 
Saai 

 
1 
1 

  
  Populair 

Populair 
 

1 
    

        
Totaal 2  4  2  3 
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Begrip (begrijpelijk, duidelijk, simpel) 
Stijl van de tekst Afzender van de tekst 

Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 
  Duidelijk 

Duidelijk 
 

6 
  

    

Onduidelijk
Vaag 

Onduidelijk 

 
1 
1   

        
Totaal 0  6  0  0 
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Twynstra Gudde met de identiteit van gemeente Amsterdam 
 
Vriendelijkheid (menselijk, respectvol, samen) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Arrogant 
Arrogant 
Belerend 
Wenselijk 

Onpersoonlijk 

 
1 
1 
1 
1 

Vriendelijk 
Open 

Behulpzaam 
Vriendelijk 

Mee 
denkend 

 
2 
1 
1 
1 

  Opdringerig 
Opdringerig 
Vermoeiend 

 
1 
1 

Vriendelijk
Positief 

Vriendelijk 
Openlijk 
Aardig 

Staat open 

 
3 
1 
1 
1 
1 

Arrogant 
Arrogant 

Manipulator 
Betweter 
Brallerig 

Snelle jongen 
Opschepper 

 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

  

        
Totaal 6  7  7  5 

 
Zorgvuldig (functioneel, eenduidig, direct) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 

Functioneel 
Direct 

Overtuigend 

 
1 
1 

Onfunctioneel 
Omslachtig 
Rommelig 

 
1 
1 

Functioneel
Overtuigend 
Doelgericht 

Helder 

 
1 
1 
1   

    
    
  

Onfunctioneel
Weinig 
zeggend 

Geen sterke 
mening 

Inconsequent 
Heeft geen 

doel 

 
1 
 

1 
 

1 
1   

      
      

Langdradig 
Loze praat 

Niets zeggend 
Langdradig 

Veel herhaling 
Geen sterke 

mening 
Indirect 

 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
      

        
Totaal 8  3  4  2 
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Intellectuele autonomie (slim, deskundig)  
Stijl van de tekst Afzender van de tekst 

Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 
  Deskundig 

Deskundig 
 

2 
Niet slim 

Geen 
wetenschapper 

 
1 

      

Slim 
Slim 

Sterke  
Communicatie 

 
1 
1 

        
Totaal 0  2  1  2 

 
 
Emotionele stabiliteit (professioneel) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 
Verkoper 
Verkoper 
Familiare 

 
2 
1 

Verkoper 
Slechte 

verkoper 

1 

  Ambtenaar 
Ambtenarentaal 

Beleidsmatig 

1 
1 

Professioneel
Zakelijk 
Formeel 

Professioneel 

 
4 
1 
1 

  

Professioneel 
Zakelijk 
Formeel 

Professioneel 

 
3 
2 
1 

      
      

Pos. beroep 
Manager 
Adviseur 

 
1 
1 

        
Totaal 5  6  1  8 

 
 
Modern (fris en eigentijds) 

Stijl van de tekst Afzender van de tekst 
Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal
Niet fris 
Slaap- 

verwekkend 
Niks aan 

 
1 
 

1 

Fris 
Jong 

Uitdagend 
Stimulerend 

 
1 
1 
1 

Ouderwets
Saai 
Suf 

Sloom 
65+-type 

 
2 
1 
1 
1 

Fris 
Jong  

Vooruitstrevend 
Trots 

 
1 
1 
1 

        
Totaal 2  3  5  3 
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Begrip (begrijpelijk, duidelijk, simpel) 
Stijl van de tekst Afzender van de tekst 

Negatief Aantal Positief Aantal Negatief Aantal Positief Aantal 
    

  
Onduidelijk

Vaag 
Onduidelijk 

 
1 
1 

  
Onduidelijk 
Onduidelijk  
Ingewikkeld 

Lastig 

 
2 
1 
1       

        
Totaal 4  0  2  0 
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