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Samenvatting
Wat is de invloed van het inspreken van een slecht nieuws voicemailbericht vóór het schrijven van
een slecht nieuws e-mailbericht op het schrijfproces en de kwaliteit van deze slecht nieuws e-mail?
Een experiment met slecht nieuws voicemails en slecht nieuws e-mails op basis van een casus moet
het antwoord op deze vraag geven. Een deel van de proefpersonen sprak een voicemail in vóór het
schrijven van de e-mail, het andere deel van de proefpersonen schreef slechts een e-mail. De
resultaten van het onderzoek laten zien dat het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het
schrijven van een slecht nieuws e-mail een positieve invloed heeft op het schrijfproces. Het zorgt
voor kortere e-mails met minder karakters en woorden, een snellere schrijftijd, een kortere totale
procestijd, minder pauzes en minder revisie dan wanneer men slechts een slecht nieuws e-mail zou
schrijven. Het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws email heeft geen invloed op het lineaire of recursieve verloop van het schrijfproces. Op het product
echter, heeft het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws
e-mail in het algemeen een negatieve invloed. De e-mail wordt er kwalitatief niet beter van, de
voicemails zijn zeer positief beleefd terwijl dat een contraproductieve werking heeft, en de e-mails
worden na het inspreken van een voicemail vaker direct dan indirect gestructureerd. Daarnaast blijkt
het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail geen
invloed te hebben op de argumentatie en beleefdheid in deze e-mails.

3

Inhoudsopgave
1.

INLEIDING ................................................................................................................................................ 5

2.

THEORETISCH KADER ............................................................................................................................... 7
2.1 MEDIAKEUZE .................................................................................................................................................... 7
2.1.1 De media e-mail en voicemail................................................................................................................ 8
2.1.2 Egocentrisme in communicatie via e-mail ............................................................................................. 9
2.2 STRUCTUUR, BELEEFDHEID EN ARGUMENTATIE ....................................................................................................... 10
2.2.1 Structuur: direct of indirect.................................................................................................................. 11
2.2.2 Beleefdheidsstrategieën ...................................................................................................................... 11
2.2.3 Argumentatie ...................................................................................................................................... 14

3.

ONDERZOEKSVRAGEN EN HYPOTHESES ................................................................................................. 15

4.

METHODE .............................................................................................................................................. 16
4.1 PROEFPERSONEN ............................................................................................................................................. 16
4.2 DESIGN .......................................................................................................................................................... 17
4.2.1 Onafhankelijke variabele ..................................................................................................................... 17
4.2.2 Afhankelijke variabelen ....................................................................................................................... 17
4.3 MATERIAAL .................................................................................................................................................... 24
4.3 PROCEDURE .................................................................................................................................................... 25

5.

RESULTATEN .......................................................................................................................................... 26
5.1 HET PROCES .................................................................................................................................................... 26
5.2 HET PRODUCT ................................................................................................................................................. 29
5.2.1 Eerst geproduceerde slecht nieuws berichten ..................................................................................... 30
5.2.2 Slecht nieuws e-mailberichten ............................................................................................................. 31

6.

CONCLUSIES EN ADVIES ......................................................................................................................... 34
6.1 RESULTATEN EN BETEKENISSEN VOOR HET PROCES .................................................................................................. 34
6.2 RESULTATEN EN BETEKENISSEN VOOR HET PRODUCT................................................................................................ 35
6.3 VERWACHTINGEN EN VERKLARINGEN ................................................................................................................... 37
6.4 ADVIES .......................................................................................................................................................... 38

7.

DISCUSSIE .............................................................................................................................................. 39

8.

LITERATUUR ........................................................................................................................................... 41

BIJLAGE: CD-ROM MET VOICEMAILS, TRANSCRIPTEN, E-MAILS, INPUTLOG FILES, DATASETS

4

1. Inleiding
In zakelijke communicatie is het één van de grootste uitdagingen om een duidelijk bericht te
communiceren, tegelijkertijd de klant tevreden te houden en daarnaast ook het imago van de
organisatie te representeren. Wanneer iemand goed nieuws moet brengen lijkt dit een relatief
makkelijke taak te zijn, moeilijker wordt het wanneer er slecht nieuws verteld moet worden (Jansen
& Janssen, 2011a). Het moeten brengen of ontvangen van slecht nieuws is voor niemand leuk, maar
voor veel mensen helaas onvermijdelijk.
Slecht nieuws berichten bestaan er in vele vormen, soorten en maten. De mate van impact die
het slechte nieuws op de ontvanger heeft, wordt in het algemeen bepaald door de inhoud van het
slechte nieuws. Zo vertelt bijvoorbeeld een arts een patiënt slecht nieuws in een persoonlijk gesprek,
wanneer deze moet vertellen dat de patiënt ongeneeslijk ziek is. Een levensmiddelenproducent
vertelt de consument slecht nieuws wanneer er een product recall verstuurd wordt waarin staat dat
een potje babyvoeding glassplinters bevat. Deze slecht nieuws berichten kunnen een dramatische
impact hebben op de ontvanger.
Ook schade-experts van verzekeringsmaatschappijen zijn personen die vaak te maken hebben
met het brengen van slecht nieuws. Zij moeten klanten mededelen wat de, vaak tegenvallende,
kosten van een reparatie zullen bedragen, of moeten hen vertellen dat de auto total loss is verklaard.
Dit slechte nieuws heeft een iets minder grote impact op de ontvanger dan bovenstaande
voorbeelden, maar blijft alsnog erg vervelend. Het vertellen van het slechte nieuws hoeft in dit geval
niet altijd persoonlijk te gebeuren, er kunnen ook andere communicatiemiddelen ingezet worden. De
zender van het slechte nieuws, in dit geval de schade-expert, heeft hierin een ruime keuze.
Twee media die een voor de hand liggende keuze zouden zijn bij het moeten vertellen van een
total loss verklaring van een auto, zijn e-mail en de telefoon. E-mail wordt vaak gekozen om slecht
nieuws te communiceren, omdat de zender dan een minder persoonlijk contact met de ontvanger
aan hoeft te gaan. De zender kan zich zo ‘verschuilen’ achter zijn medium, waardoor deze zich daar
psychologisch gezien fijner bij zal voelen. Dit wordt ook wel het Mum-effect genoemd. De telefoon is
een directer medium dan e-mail, waardoor het contact met de ontvanger van het slechte nieuws
persoonlijker wordt en de zender ook de reactie van de ontvanger te horen krijgt; zender en
ontvanger komen dichter bij elkaar te staan. Op psychologisch niveau is het voeren van een slecht
nieuws telefoongesprek voor de zender vaak moeilijker dan het sturen van een slecht nieuws e-mail,
terwijl de ontvanger dit persoonlijke aspect vaak juist erg kan waarderen. Om als zender van een
slecht nieuws bericht toch enigszins tegemoet te komen aan het persoonlijke aspect en zich
daarnaast niet zo ongemakkelijk te hoeven voelen als tijdens een telefoongesprek, kan het medium
voicemail gebruikt worden.
Wanneer iemand een e-mail schrijft, is deze persoon meer met zichzelf bezig dan met zijn
ontvanger. Wanneer men namelijk probeert om zich in te leven in het perspectief, de gedachten of
gevoelens van iemand anders, dan wordt vaak de eigen persoon als referentiekader gebruikt. Sociale
beoordeling is hierdoor volgens Kruger, Epley, Parker en Ng (2005) inherent aan egocentrisme. Men
denkt vaak dat, wanneer iets voor zichzelf duidelijk is, de ontvanger dat ook duidelijk moet vinden.
Niets blijkt minder waar, de ontvanger kijkt toch vaak vanuit een ander perspectief dan de zender.
Wanneer men via e-mail communiceert, ontbreken de belangrijke non-verbale signalen welke
bijdragen aan de bedoeling die de zender met een bericht heeft. Wanneer iemand een e-mail schrijft,
is hij zich als zender bewust van wat hij precies met het bericht bedoelt. Door het ontbreken van
non-verbale signalen, is het voor de ontvanger vaak minder duidelijk wat de zender bedoelt. In
5

termen van de rijkheid van het medium gesproken, is e-mail dus een armer communicatiemedium
dan een medium dat op spraak gebaseerd is.
Ook emoties en inlevingsvermogen worden beter gecommuniceerd met een op spraak
gebaseerd medium dan met een tekstueel medium als e-mail. Om het egocentrisme in communicatie
via e-mail te verminderen, is het van belang dat de zender zich beter kan inleven in de ontvanger van
het slechte nieuws. Kruger et. al. (2005) zijn van mening dat het mogelijk is om zenders uit deze
egocentrische modus te halen. Uit onderzoek is gebleken dat men beter in staat is verschillende
emoties te communiceren via een op spraak gebaseerd medium dan via e-mail. De ontvanger
begrijpt dan namelijk beter welke emoties de zender in het bericht gestopt heeft. Logischerwijs zou
voicemail, omdat dit medium zender en ontvanger dichter bij elkaar brengt, dus ook voor een
verminderd egocentrisme zorgen ten opzichte van het medium e-mail. Echter, niet bekend is of dit
verminderde egocentrisme ook optreedt bij het schrijven van de e-mail, wanneer een zender een
zakelijk slecht nieuws bericht communiceert via voicemail en daarna nog eens via e-mail. Daaruit
komt de onderzoeksvraag naar voren die in dit onderzoek centraal staat: wat is de invloed van het
inspreken van een slecht nieuws voicemailbericht vóór het schrijven van een slecht nieuws emailbericht op het schrijfproces en de kwaliteit van deze slecht nieuws e-mail?
Het antwoord op bovenstaande onderzoeksvraag is onderzocht door middel van een
experiment, waarin de proefpersonen zich voordeden als schade-experts van een
verzekeringsmaatschappij. Zij moesten de eigenaar van een auto vertellen dat deze total loss werd
verklaard. De helft van de proefpersonen heeft vóór het schrijven van de slecht nieuws e-mail een
slecht nieuws voicemail ingesproken, de andere helft moest bovenstaand nieuws slechts per e-mail
mededelen.
Dit onderzoeksverslag is als volgt opgebouwd. Allereerst zal ik ingaan op eerder onderzoek dat te
maken heeft met (slecht nieuws) communicatie via e-mail en/of voicemail. Ook de kwaliteit van deze
berichten komt hierbij aan bod. Vervolgens wordt er ingegaan op het materiaal en de methode
welke in dit onderzoek gebruikt zijn. Daarna worden de resultaten en conclusies die uit het
onderzoek voortkwamen medegedeeld. Dit onderzoeksverslag zal ik besluiten met de
onvolkomenheden van het onderzoek en suggesties voor vervolgonderzoek.
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2. Theoretisch kader
Mensen brengen liever goed dan slecht nieuws. Er wordt vaak een positieve draai gegeven aan het
slechte nieuws dat ze moeten vertellen om het nieuws minder negatief te laten klinken. Daarnaast
wordt het brengen van slecht nieuws vaak vertraagd of gedelegeerd, omdat men zich niet
comfortabel voelt bij het moeten brengen van slecht nieuws. Wanneer een zender slecht nieuws
moet communiceren, anticipeert deze op de mogelijke reactie van de ontvanger. Ontvangers kunnen
bijvoorbeeld defensief, met ongeloof of erg emotioneel reageren op het slechte nieuws dat zij
ontvangen. Wanneer een zender kan anticiperen op de reactie van de ontvanger, zal de zender nog
beter zijn of haar best doen het slechte nieuws op een goede, begrijpelijke manier over te brengen.
Dit is het Mum-effect, een effect dat uitgelegd wordt door te hypothetiseren dat het
communicatieproces van slecht nieuws psychologisch onplezierig kan zijn voor zowel de zender als
de ontvanger (Watts Sussman & Sproull, 1999).

2.1 Mediakeuze
Om het brengen van slecht nieuws zo plezierig mogelijk te maken, voor zover dat überhaupt mogelijk
is, kan de zender zelf een keuze maken in het medium waarmee deze het slechte nieuws over wil
brengen. Eén van de vele factoren die mediakeuze beïnvloeden is de ervaring die men heeft met de
verschillende media, in termen van zowel de rijkheid als de aanwezigheid van het medium. Als de
rijkheid en de sociale aanwezigheid van het medium bekeken worden, kan volgens de Media
Richness Theory van Daft en Lengel geconstateerd worden dat face-to-face communicatie een erg
rijk medium is, en dat computer gemedieerde communicatie een erg arm medium is. Telefonische
communicatie is rijker dan computer gemedieerde communicatie, maar armer dan face-to-face
communicatie. De menselijke stem geeft namelijk bepaalde aanwijzingen die in tekstuele
communicatie ontbreken. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de toon waarop en de
intonatie waarmee een boodschap gebracht wordt. In face-to-face communicatie is de aanwezigheid
van de ontvanger erg hoog, terwijl dat in computer gemedieerde communicatie veel minder het
geval is. Telefonische communicatie wordt ook hier tussen face-to-face en computer gemedieerde
communicatie geplaatst. Wel is het zo dat zenders die slecht nieuws via de telefoon communiceren,
dit nieuws meer vertekend overbrengen dan zenders die via computer gemedieerde communicatie
communiceren. Ook voelt men zich behaaglijker en meer tevreden wanneer slecht nieuws via
computer gemedieerde communicatie gebracht kan worden, in plaats van via de telefoon (Watts
Sussman & Sproull, 1999).
Vergeleken met face-to-face communicatie, biedt elektronische communicatie de zender
minder aanwijzingen over de sociale context en de ontvanger. De ‘aanwezigheid’ van de ontvanger
van de boodschap, valt de zender niet zozeer op wanneer deze elektronisch communiceert. Wanneer
de zender en de ontvanger op deze manier gescheiden zijn, kan elektronische communicatie ervoor
zorgen dat de zender zich psychologisch comfortabeler voelt bij het brengen van slecht nieuws, en
daarmee bij het brengen van slecht nieuws elektronische communicatie prefereert. Daaruit komt
voort dat men bij het gebruik van elektronische communicatie minder aandacht besteedt aan het
zichzelf in een positief licht plaatsen, waardoor men eerlijker en directer is dan wanneer men faceto-face zou communiceren (Watts Sussman & Sproull, 1999).
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2.1.1 De media e-mail en voicemail
De Media Richness Theory besteedt aandacht aan het bepalen van het meest geschikte
communicatiemiddel, waarbij er omgegaan moet worden met onzekerheid en ambiguïteit. Niet elk
medium is geschikt om elke soort informatie over te brengen, voor effectieve communicatie is het
van belang dat het gekozen medium matcht met de mate van ambiguïteit van de informatie die
gecommuniceerd moet worden. Rijke media zoals face-to-face of de telefoon zijn volgens deze
theorie geschikt om problemen met dubbelzinnigheid op te lossen, terwijl arme media zoals
geschreven communicatie beter geschikt zijn om onzekerheid van de zender te verminderen (ElShinnawy & Markus, 1997).
El-Shinnawy & Markus (1997) hebben onderzoek gedaan naar een eventuele voorkeur die
mensen kunnen hebben om slecht nieuws via e-mail of voicemail te communiceren. Proefpersonen
vulden een vragenlijst in die gericht was op identificatie van de voorkeur voor voicemail of e-mail in
bepaalde situaties waarin dubbelzinnigheid en onzekerheid een rol spelen. Daarnaast werden er
interviews afgenomen met de proefpersonen, zodat de antwoorden uit de vragenlijst aangevuld
konden worden met de onderliggende redenen voor de gegeven antwoorden. Uit dit onderzoek is
gebleken dat men het gebruik van e-mail prefereert boven het gebruik van voicemail wanneer men
een ambigue boodschap moet communiceren. De geïnterviewden geven hiervoor als reden dat
voicemail gebruikt wordt voor korte, spontane berichten waarin iemand informatie geeft. Ambigue
berichten communiceren zij liever via e-mail, omdat dat medium geschikt is om langere berichten
met een goede uitleg te verspreiden. Ook om onzekerheid tegen te gaan gebruikt men liever e-mail
dan voicemail, wederom vanwege de mogelijkheid een lange e-mail te schrijven tegenover een kort
voicemailbericht. E-mail wordt boven voicemail geprefereerd vanwege de accuraatheid van de
berichten, en de mogelijkheid rapporten en documenten aan het bericht te koppelen.
Geïnterviewden waren van mening dat berichten die zij via e-mail versturen, accurater en duidelijker
zijn dan voicemailberichten. Dat komt door de mogelijkheid een e-mailbericht te redigeren.
Daarnaast zijn de geïnterviewden ook van mening dat zij capabeler zijn een e-mailbericht dan een
voicemailbericht accuraat te ontvangen. De belangrijkste reden om voor e-mail in plaats van
voicemail te kiezen, blijkt het tekstuele aspect te zijn. Daarnaast is ook de mogelijkheid tot het
toevoegen van een bijlage erg belangrijk (El-Shinnawy & Markus, 1997).
Buiten de voorkeur die de zender heeft, speelt ook de effectiviteit van het medium een rol. Welk
van deze twee media, e-mail of voicemail, is effectiever voor het brengen van slecht nieuws? De
keuze voor één van de twee hangt af van verschillende factoren, waaronder (technologische)
beschikbaarheid, inhoud van de boodschap en de relatie tussen de zender en de ontvanger. Zenders
kiezen voor het brengen van slecht nieuws graag een medium dat hen wat afstand biedt van het
nieuws en de ontvanger daarvan. E-mail dient dit doel erg goed, men moet alleen oppassen zich niet
achter de tekst te verschuilen. Het is lastiger gebleken een complexe boodschap te begrijpen
wanneer die is gesproken dan wanneer die is geschreven. Luisteraars moeten de spreker volgen en
het gesprokene woord voor woord verwerken. Teksten zijn permanent, de lezer kan kiezen in welke
volgorde hij of zij de geschreven zinnen leest. Wanneer de lezer iets niet begrijpt, kan hij of zij dat
gedeelte meerdere malen herlezen totdat het begrip ontstaan is. Geschreven tekst wordt dus
gemakkelijker verwerkt dan gesproken tekst (Jansen & Janssen, 2011b). E-mail zou effectiever
kunnen zijn dan voicemail bij het brengen van een complex slecht nieuws bericht. Toch speelt er nog
een ander aspect een rol bij communicatie via e-mail: mensen blijken namelijk egocentrisch te zijn
wanneer zij communiceren via e-mail.
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2.1.2 Egocentrisme in communicatie via e-mail
Zoals gezegd, is ook non-verbale informatie belangrijk voor de ontvanger. Deze non-verbale
informatie wordt namelijk gebruikt om de betekenis van een boodschap te construeren,
voornamelijk wanneer de inhoud van het verstuurde bericht ambigu is. Wanneer een bericht via email gecommuniceerd wordt, ontbreken de non-verbale signalen. Daarom is het van belang in
gedachten te houden dat wat voor de zender duidelijk is, niet duidelijk hoeft te zijn voor de
ontvanger. Een e-mailbericht kan daarmee meer ambigu zijn dan de zender denkt. Wanneer mensen
proberen zich de gevoelens, de gedachten of het perspectief van een ander voor te stellen,
gebruiken zij vaak zichzelf als referentie. Daarmee is deze voorstelling van nature egocentrisch.
Mensen overschatten hun eigen vaardigheden om te communiceren via e-mail, vooral wanneer de
inhoud van de e-mail ambigu is. Kruger et. al. stellen dat dit overschatten van de communicatieve
vaardigheden veroorzaakt wordt door egocentrisme, “de inherente moeilijkheid van het verplaatsen
naar buiten de eigen subjectieve beleving van een stimulus, en het verbeelden van hoe de stimulus
beoordeeld zou kunnen worden door iemand die geen deel uitmaakt van iemands bevoorrechte
perspectief.” (Kruger et. al., 2005, p. 926).
Kruger et. al. (2005) hebben met een aantal studies onderzoek gedaan naar het communiceren
van emoties via e-mail. De eerste studie onderzoekt overmoedigheid in de communicatie van
sarcasme via e-mail. Proefpersonen kregen een lijst met tien onderwerpen, en moesten voor elk
onderwerp twee statements opschrijven. De helft van deze statements moest serieus bedoeld zijn,
de andere helft sarcastisch. De statements werden vervolgens naar een ontvanger gemaild. De
zender moest aangeven van hoeveel statements de ontvanger de emotie juist zou inschatten. De
ontvanger las de statements en gaf aan of een statement volgens hem serieus of sarcastisch bedoeld
was. Uit dit onderzoek is gebleken dat mensen overmoedig zijn in hun vermogen om sarcasme te
communiceren. Deelnemers aan het onderzoek verwachtten dat van 97% van de gecommuniceerde
berichten juist ingeschat zou worden of het bericht al dan niet sarcastisch bedoeld was, terwijl
uiteindelijk maar 84% van de berichten correct ingeschat werd. Deze resultaten worden
toegeschreven aan egocentrisme.
Ondanks het feit dat mensen overmoedig zijn over hun vaardigheden om te communiceren via
e-mail, is niet duidelijk of deze resultaten toegeschreven kunnen worden aan het medium e-mail.
Daarom wordt er een vergelijking gemaakt tussen de overmoedigheid bij communicatie via e-mail en
communicatie via de stem. Proefpersonen kregen een lijst met statements, sarcastisch en serieus,
die door iemand anders geschreven waren, en moesten hieruit tien statements selecteren waarvan
zij dachten dat de ontvanger gemakkelijk zou begrijpen of deze sarcastisch of serieus bedoeld waren.
Vervolgens werden de proefpersonen over de condities e-mail en stem verdeeld. Proefpersonen in
de e-mailconditie moesten de statements per mail communiceren, proefpersonen in de stemconditie
communiceerden de statements via een bandrecorder. Beide condities kregen de opdracht de
statements te communiceren op precies de manier waarop ze opgeschreven waren. Vervolgens
moest elke deelnemer aangeven van hoeveel statements de ontvanger de juiste emotie zou
inschatten. Tot slot kreeg elke deelnemer een set statements van een deelnemer uit de andere
conditie, en moest van deze statements de emotie aangeven. Ook moesten de deelnemers aangeven
of ze dachten de emotie juist ingeschat te hebben. Uit deze vergelijking blijkt dat men met de stem
effectiever communiceert dan via e-mail: wanneer een bericht via e-mail gecommuniceerd wordt, is
het voor de ontvanger moeilijker in te schatten of het bericht sarcastisch of serieus bedoeld is dan
wanneer men hetzelfde bericht met de stem communiceert. Daarnaast is gebleken dat mensen
overmoedig zijn over hun communicatieve vaardigheden wanneer zij via e-mail communiceren,
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wanneer zij via de stem communiceren zijn zij niet overmoedig over hun eigen communicatieve
vaardigheden (Kruger et. al., 2005).
Ook is er een vergelijking gemaakt tussen het communiceren met vrienden en het
communiceren met vreemden, via zowel e-mail als de stem. Wederom moest men een bericht
voorzien van emotie, en aangeven in hoeverre de ontvanger die emotie correct zou inschatten. Uit
dit experiment is gebleken dat zowel de voorspelde als de feitelijke juistheid van het inschatten van
de emotie, voor zowel vrienden als vreemden hoger was wanneer men met de stem communiceerde
dan wanneer men via e-mail communiceerde. Wel is het zo dat de ontvangers van mening waren dat
zij meer emotie en intonatie begrepen dan zij in werkelijkheid deden, voornamelijk wanneer via email gecommuniceerd werd. Daarnaast bleek wederom dat deelnemers aan het experiment
overmoediger waren wanneer zij via e-mail communiceerden dan wanneer zij met de stem
communiceerden. Een interessant resultaat is dat er eigenlijk geen verschil is gevonden tussen het
communiceren met een vriend of een vreemde. Dit resultaat is belangrijk om twee redenen. Ten
eerste suggereert het dat een toename in de vertrouwelijkheid tussen zender en ontvanger niet
noodzakelijkerwijs vertaald wordt in meer nauwkeurigheid in de communicatie. Ten tweede maakt
het duidelijk dat de eerder waargenomen overmoedigheid niet simpelweg is ontstaan omdat de
zender en ontvanger van de boodschap vreemden of vrienden van elkaar waren (Kruger et. al.,
2005).
De vraag is echter waarom mensen hun vaardigheden om via e-mail te communiceren
overschatten. Na onderzoek is gebleken dat, wanneer mensen zich het perspectief van een ander
persoon proberen voor te stellen, zij bevooroordeeld zijn door hun eigen fenomenologie. Mensen
weten wanneer ze bijvoorbeeld sarcastisch willen overkomen, en zijn dan egocentrisch door te
denken dat de ontvanger van de boodschap dat ook weet. Wanneer mensen gedwongen worden een
andere fenomenologie aan te nemen, wordt de overmoedigheid gereduceerd en overschat men de
eigen vaardigheden niet meer. Deze resultaten impliceren egocentrisme als een oorzaak van
overmoedigheid in e-mail communicatie (Kruger et. al., 2005).
Overmoedigheid in e-mailcommunicatie komt de kwaliteit en effectiviteit van de e-mail niet ten
goede. Het schrijfproces zal er misschien gemakkelijker door verlopen, maar het product zal niet het
gewenste effect geven. Overmoedigheid zou veroorzaakt worden door egocentrisme. Wanneer
getracht wordt het egocentrisme te verminderen en de zender zich meer in de ontvanger te laten
inleven, zou dit het uiteindelijke product ten goede komen. In dit onderzoek zal geprobeerd worden
zenders een andere fenomenologie, een ander beeld van de ontvanger, aan te laten nemen en zich
meer in de ontvanger te laten inleven door het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het
schrijven van een slecht nieuws e-mail. Omdat voicemail meer gericht is op de ontvanger dan e-mail,
wordt verwacht dat dit medium ervoor zorgt dat de zender zich meer in de ontvanger inleeft en dus
minder egocentrisch is in zijn of haar e-mailcommunicatie. Dit zou een positief effect moeten hebben
op de kwaliteit en dus ook de effectiviteit van de slecht nieuws e-mail.

2.2 Structuur, beleefdheid en argumentatie
Dit onderzoek zal zich onder andere richten op de kwaliteit van het product, de slecht nieuws
voicemail en e-mail. Deze kwaliteit kan gemeten worden aan de hand van diverse aspecten, voor dit
onderzoek is een keuze gemaakt uit die aspecten. De structuur waarvolgens het bericht
geproduceerd is heeft invloed op de overtuiging van de ontvanger, de gebruikte
beleefdheidsstrategieën zorgen ervoor dat het slecht nieuws bericht enigszins verzacht wordt. Tot
slot zorgt een kwalitatief goede argumentatie ervoor dat de ontvanger van een slecht nieuws bericht
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dit bericht alsnog positief kan evalueren. Deze productkenmerken bepalen in dit onderzoek mede de
kwaliteit van de slecht nieuws berichten.
2.2.1 Structuur: direct of indirect
Alle communicatie kan op verschillende manieren gepresenteerd worden. Mediakeuze is hierin erg
belangrijk, maar ook de presentatie van de boodschap an sich speelt een rol. De structuur van slecht
nieuws berichten is van belang voor het onderzoek naar de kwaliteit van deze berichten, omdat de
structuur van het bericht de overtuiging van de ontvanger beïnvloedt. Wanneer de structuur van het
bericht van goede kwaliteit is, zal de ontvanger sneller overtuigd zijn van het belang van de beslissing
die met het slechte nieuws medegedeeld wordt dan wanneer het slecht nieuws bericht slecht
gestructureerd is. Een klassieke indeling voor slecht nieuws betreft de presentatie van de boodschap
volgens de directe of de indirecte structuur. Wanneer een zender de boodschap volgens de indirecte
structuur presenteert, buffert deze het slechte nieuws door de redenen en verklaringen vóór het
slechte nieuws te benoemen. Wanneer de zender de boodschap volgens de directe structuur
presenteert, geeft deze het slechte nieuws gevolgd door de redenen en verklaringen.
Jansen en Janssen (2011b) hebben onderzoek gedaan naar de effecten van mediakeuze (e-mail
versus voicemail) en de structuur van het bericht (direct versus indirect) op de perceptie die de
ontvanger van een slecht nieuws bericht heeft. In dit onderzoek zijn zeven topics voor slecht nieuws
berichten gecreëerd, voor elk topic werden een bericht en een schaduwbericht (manipulatiecheck)
opgesteld. De slecht nieuws berichten werden na een korte introductie aan proefpersonen
gepresenteerd via het medium e-mail of voicemail, proefpersonen kregen zo veel tijd om de
berichten te lezen of te beluisteren als zij wilden. Na afloop kregen de proefpersonen een vragenlijst,
waarmee de variabelen begrip, overeenkomst met het eigen inlevingsvermogen, eigenschappen van
de zender, toegeschreven attitude van de zender en een toegeschreven imago van het bedrijf dat
slecht nieuws meldde gemeten werden.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat ontvangers slecht nieuws communicatie via e-mail beter
waarderen dan via voicemail, wanneer het op het begrip van de boodschap aankomt. Op alle andere
gemeten criteria, wordt het medium voicemail beter gewaardeerd dan het medium e-mail. Gebleken
is dat de structuur van het bericht minder belangrijk is dan mediakeuze: structuur is slechts van
invloed gebleken op de overeenkomst met het eigen inlevingsvermogen en het imago van de zender.
Op deze variabelen, welke voor mijn eigen onderzoek juist zo belangrijk zijn, werden de berichten
volgens de indirecte structuur beter gewaardeerd dan de berichten volgens de directe structuur.
Eerder onderzoek, waar Jansen en Janssen (2011b) zich op baseerden, heeft uitgewezen dat de
indirecte structuur op de overtuiging van de ontvanger werkt en een positieve invloed op het imago
van de zender heeft. Tekstbegrip lijkt voor beide structuren gelijk te zijn, wel draagt de indirecte
structuur bij aan de rationaliteit van zowel de zender als de ontvanger, doordat de ontvanger de
redenering en verklaring van de schrijver op de voet kan volgen. Ook hieruit blijkt de voorkeur van de
indirecte structuur boven de directe structuur bij slecht nieuws communicatie (Jansen & Janssen,
2011b).
2.2.2 Beleefdheidsstrategieën
Waarom is het brengen van slecht nieuws voor velen zo moeilijk? Je moet iemand slecht nieuws
brengen, maar wilt dat wel op een goede manier doen. Je wilt bijvoorbeeld niet verkeerd of bot
overkomen, maar je wilt wel dat het slechte nieuws meteen duidelijk is voor de ontvanger ervan. Om
relationele problemen te voorkomen, gebruikt men vaak beleefdheidsstrategieën in interacties met
anderen, beleefdheidsstrategieën verzachten het slechte nieuws. In onderzoek naar
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beleefdheidsstrategieën baseert men zich voornamelijk op de beleefdheidstheorie zoals Brown en
Levinson die uitgewerkt hebben. Brown en Levinson baseren deze theorie op hun beurt op
Goffman’s werk over ‘face-work’. “The term face may be defined as the positive social value a person
effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a particular contact. Face
is an image of self delineated in terms of approved social attributs - albeit an image that others may
share, as when a person makes a good showing for his profession or religion by making a good
showing for himself.” (Goffman, 1955, p. 5). Goffman is van mening dat sociale interactie het best
bestudeerd kan worden vanuit de aanname dat gesprekspartners hun gezicht niet mogen verliezen,
omdat zij negatieve gevoelens zullen ervaren wanneer ze met een verkeerd gezicht of zonder gezicht
deelnemen aan een gesprek (Goffman, 1955). Dat betekent dat men niet altijd kan zeggen wat men
zou willen, of dat bepaalde dingen alleen op een bepaalde manier gezegd kunnen worden.
Brown en Levinson hebben Goffman’s theorie over face-work verder uitgewerkt in hun
beleefdheidstheorie voor het talige handelen. Gesprekshandelingen kunnen volgens hen een
aantasting vormen voor het gezicht van de spreker of luisteraar. We spreken dan over
gezichtsbedreigende handelingen, oftewel Face Threatening Acts (FTA’s). Wanneer een bedrijf
bijvoorbeeld een product recall moet versturen, dan wordt het positieve gezicht van het bedrijf
beschadigd omdat zij moet toegeven een fout te hebben gemaakt. Met een product recall wordt ook
het negatieve gezicht van de consument aangetast, omdat deze op gevaren gewezen wordt en
gevraagd wordt het door hem gekochte product te inspecteren en eventueel te retourneren (Van
Waes & Van Wijk, 2000).
Het uitspreken van waardering en erkenning komt volgens Brown en Levinson tegemoet in de
behoefte van mensen om te worden gewaardeerd en erkend. Waardering en erkenning dragen bij
aan iemands positive face. Wanneer iemand moeite doet om iemands negative face niet te schaden,
dan doet men moeite geen inbreuk te maken op iemands handelingsvrijheid en autonomie (Van
Waes & Van Wijk, 2000). Op enkele uitzonderingen na, worden uitspraken vaak op zo’n manier
geformuleerd dat het eigen gezicht en het gezicht van de ander zo min mogelijk aangetast worden.
Brown en Levinson omschrijven een aantal strategieën die gebruikt kunnen worden om
potentiële FTA’s toch uit te kunnen voeren, en tegelijkertijd het gezicht van de ontvanger te
beschermen of gezichtsverlies te herstellen. Deze strategieën worden beschreven in tabel 1. Zij
onderscheiden positieve en negatieve beleefdheid, welke direct samenhangen met de eerder
genoemde positive en negative face. Wanneer men probeert de vrijheid en autonomie van de
ontvanger zo min mogelijk aan te tasten, gaat men uit van negatieve beleefdheid. Wanneer men zich
richt op de behoefte van de luisteraar om erkend en gewaardeerd te worden, dan gaat men uit van
positieve beleefdheid. Belangrijk is dat de zender begrijpt dat (een deel van) zijn of haar eigen
behoeften gelijk kunnen zijn aan de behoeften van de ontvanger (Van Waes & Van Wijk, 2000).
Tabel 1: positieve en negatieve beleefdheidsstrategieën van Brown & Levinson (Watts, 2003, p. 89-91).

Positieve beleefdheid
1. Toon interesse voor de ontvangers
interesses, wensen, behoeften, bezit.

Negatieve beleefdheid
1. Formuleer directieven conventioneel
indirect.

2. Overdrijf je waardering, interesse en
sympathie voor de ontvanger.

2. Veronderstel niet dat de ontvanger mee zal
willen werken.

3. Intensiveer je betrokkenheid bij de
ontvanger.

3. Veronderstel niet dat de ontvanger direct
geneigd is om een gewenste handeling uit te
voeren.
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4. Gebruik groepstaal. Hiermee kan de identiteit
van de groep waartoe je als zender en
ontvanger behoort, herkend worden.

4. Minimaliseer de belasting voor de
ontvanger.

5. Zoek naar overeenstemming met de
ontvanger.

5. Toon respect ten opzichte van de ontvanger.

6. Vermijd conflicten met de ontvanger.

6. Verontschuldig je.

7. Veronderstel dat je een perspectief met de
ontvanger deelt, of dat je op de hoogte bent
van de kennis of wensen van de ontvanger.

7. Depersonaliseer de te verrichten
handelingen.

8. Stel de ontvanger op zijn gemak door het
maken van grapjes.

8. Maak een algemene regel van de FTA.

9. Stel of veronderstel dat je de wensen van de
ontvanger kent en je hierbij betrokken voelt.

9. Gebruik geen persoonlijke
voornaamwoorden, maar beschrijvende
aanspreekvormen.

10.Maak duidelijk dat wat je doet, in het belang
is van de ontvanger.

10.Gebruik geen werkwoordsvormen, maar
nominalisaties.

11.Maak duidelijk dat je ervan uitgaat dat de
ontvanger jouw wensen wil helpen
realiseren.
12.Suggereer dat je samen met de ontvanger
een activiteit zult uitvoeren.
13.Geef redenen.
14.Suggereer dat het om een wederzijdse
uitwisseling gaat.
15.Biedt de ontvanger sympathie, begrip,
medewerking aan, of geef hem een
compensatie.
Slecht nieuws berichten zijn FTA’s, welke verzacht kunnen worden door het gebruik van
bovenstaande positieve of negatieve beleefdheidsstrategieën. Het is echter wel zo dat het toevoegen
van beleefdheidsstrategieën slecht nieuws berichten langer, indirecter en ambiguer maakt dan
wanneer er geen beleefdheidsstrategieën toegevoegd zouden worden. “Dit conflicteert met de
fundamentele wens van de ontvanger de zender meteen te kunnen begrijpen.” (Jansen & Janssen,
2011b, p. 8).
Jansen en Janssen (2010) hebben onderzoek gedaan naar enkele van de positieve
beleefdheidsstrategieën die Brown en Levinson omschrijven. In dit onderzoek hebben zij het aantal
en het type positieve beleefdheidsstrategieën gemanipuleerd in afwijzingen van schadeclaims en
sollicitatieafwijzingen. Zij waren geïnteresseerd in de effecten op de eigenschappen van de zender,
de relatie met de klant en overtuiging. Dit onderzoek laat zien dat positieve beleefdheidsstrategieën
die vaak in slecht nieuws berichten gebruikt worden, eigenlijk geen effect hebben en soms zelfs een
contraproductieve werking hebben. Lezers waarderen alleen het geven van redenen positief. Zij
concluderen dan ook dat argumentatie essentieel is wanneer iemand schriftelijk slecht nieuws wil
communiceren (Jansen & Janssen, 2010).

13

2.2.3 Argumentatie
Dat argumentatie van belang is bij de communicatie van slecht nieuws, is uit onderzoek van Jansen
en Janssen (2010) gebleken. In onderzoek naar argumentatie vragen Jansen en Janssen (2011a) zich
vervolgens het volgende af: waarderen lezers een slecht nieuws bericht beter wanneer dat bericht
gegrond is met een kwalitatief goede argumentatie in plaats van een kwalitatief slechte
argumentatie? Daarnaast vragen zij zich af: doet het aantal argumenten ertoe? Verbetert het
toevoegen van meerdere argumenten de acceptatie van het slechte nieuws? Zorgt het geven van één
kwalitatief goed argument voor een maximale positieve evaluatie van het slecht nieuws bericht? En:
is het een goed idee om twee of meer argumenten te geven, wanneer men slechts over kwalitatief
slechte argumenten beschikt? (Jansen & Janssen, 2011a).
De effecten van de kwaliteit en kwantiteit van argumentatie op de beoordeling van slecht
nieuws brieven worden door Jansen en Janssen (2011a) gemeten aan de hand van afwijzingen van
verzekeringsclaims. Er wordt in deze afwijzingen onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke
argumenten, en er wordt gekeken naar het aantal argumenten dat een brief bevat. Vriendelijkheid,
imago, relatie, empathie, positie ten opzichte van de lezer, medewerking, overtuigingskracht,
toonzetting en structuur werden gemeten met behulp van een vragenlijst. De deelnemende
proefpersonen kregen een introductie, waarna zij de brief moesten lezen. Vervolgens konden zij de
vragenlijst invullen. Uit het onderzoek blijkt dat het toevoegen van argumenten aan een slecht
nieuws brief, tot een positievere beoordeling van die brief, de zender en de achterliggende
organisatie leidt dan wanneer er geen argumenten toegevoegd zouden worden. Ook de kwaliteit van
de te gebruiken argumenten doet ertoe. Brieven met sterke argumenten worden positiever
beoordeeld dan brieven waarin zwakke argumenten genoemd worden (Jansen & Janssen, 2011a).
Ook de kwantiteit van de te noemen argumenten is van belang. Het toevoegen van één
argument heeft een positief effect op de beoordeling van een slecht nieuws brief. Ook het toevoegen
van een tweede argument heeft een positief effect, maar dit effect is kleiner dan het effect van het
toevoegen van één argument. Het toevoegen van een derde argument heeft nog nauwelijks effect.
Er is een verschil tussen het toevoegen van sterke of zwakke argumenten. Wanneer er een sterk in
plaats van zwak argument gebruikt wordt, zal de slecht nieuws brief in zijn geheel positiever
beoordeeld worden, en zijn de lezers ook meer overtuigd van en zijn zij meer bereid tot
medewerking met hetgeen er in de brief vermeld is (Jansen & Janssen, 2011a).
Bij het moeten brengen van slecht nieuws zijn niet alleen de kwaliteit en kwantiteit van de
argumentatie van belang. Ook het inlevingsvermogen in de ontvanger speelt een rol, zeker gezien
het egocentrisme dat optreedt wanneer slecht nieuws per e-mail gecommuniceerd wordt. Naast het
onderscheid tussen kwalitatief sterke en zwakke argumenten, kan er een ander onderscheid gemaakt
worden: het onderscheid tussen logische, kwalitatief sterke argumenten die op geldige
redeneringen, gezonde logica of harde feiten zijn gebaseerd, en emotionele argumenten die inspelen
op de emotie van de zender en / of ontvanger en het inlevingsvermogen van de zender in de
ontvanger. Logische argumenten die kwalitatief sterk zijn en emotionele argumenten die zorgen voor
inleving in de ontvanger spelen een rol in het onderzoek naar slecht nieuws communicatie via
voicemail en e-mail, omdat het de bedoeling is de kwaliteit van de slecht nieuws e-mail te
verbeteren. Uit dit onderzoek moet blijken of het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het
schrijven van een slecht nieuws e-mail ook daadwerkelijk voor meer inleving in de ontvanger zorgt,
en of dat ook daadwerkelijk zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van de slecht nieuws e-mails.
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3. Onderzoeksvragen en hypotheses
Het onderzoek richt zich op de volgende vraag: wat is de invloed van het inspreken van een slecht
nieuws voicemailbericht vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mailbericht op het schrijfproces
en de kwaliteit van deze slecht nieuws e-mail? Een tweetal onderzoeksvragen moet antwoord op
deze vraag gaan geven:
1. Wat is het effect van het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van
een slecht nieuws e-mail op de productie van deze e-mail?
2. Wat is het effect van het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van
een slecht nieuws e-mail op de kwaliteit van deze e-mail?
De resultaten uit het onderzoek van Kruger et. al. (2005) geven aanleiding tot verwachtingen van het
onderzoek naar slecht nieuws communicatie via voicemail en e-mail. Uit het onderzoek van Kruger
et. al. is gebleken dat mensen overmoedig zijn wanneer zij via e-mail communiceren. Die
overmoedigheid wordt veroorzaakt door egocentrisme. Wanneer getracht wordt het egocentrisme
te verminderen en de zender zich meer in de ontvanger te laten inleven, wordt verwacht dat dit de
kwaliteit van het product ten goede komt.
In dit onderzoek zal geprobeerd worden zenders een andere fenomenologie aan te laten nemen
en zich meer in de ontvanger te laten inleven door het inspreken van een slecht nieuws voicemail
vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail. Omdat voicemail een medium is waarbij men zich
meer richt op de ontvanger dan men met e-mail doet, wordt verwacht dat dit medium ervoor zorgt
dat de zender zich meer in de ontvanger inleeft en dus minder egocentrisch is in zijn of haar emailcommunicatie. Dit zou een positief effect moeten hebben op het schrijfproces, de kwaliteit en
dus ook de effectiviteit van de slecht nieuws e-mail.
Deze verwachting leidt tot de volgende hypothese: het inspreken van een slecht nieuws voicemail
vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail zorgt ervoor dat schrijvers een andere
fenomenologie aannemen en zich beter in de ontvanger van het slecht nieuws bericht kunnen
inleven, waardoor de e-mail kwalitatief beter wordt dan wanneer er geen voicemail ingesproken zou
zijn.
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4. Methode
Dit onderzoek richt zich op het brengen van slecht nieuws via een voicemailbericht en een emailbericht. Doordat voor twee groepen het schrijfproces van de slecht nieuws e-mail inzichtelijk
wordt gemaakt, kan bekeken worden of het op dat gebied zinvol is om het slechte nieuws in een
voicemail in te spreken voordat de e-mail geschreven wordt. Ook wordt de kwaliteit van de slecht
nieuws berichten gemeten. Aan de hand van de eventuele verschillen in schrijfproces en kwaliteit
tussen beide groepen, kan vastgesteld worden of het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór
het schrijven van een slecht nieuws e-mail een goede interventie is bij slecht nieuws communicatie.

4.1 Proefpersonen
Er hebben 50 (N = 50) proefpersonen deelgenomen aan het onderzoek. De voorwaarde voor
deelname was dat men vloeiend Nederlands kon lezen, spreken en schrijven, zodat de data goed met
elkaar vergeleken kon worden. Een aantal proefpersonen was student aan de Universiteit Utrecht en
volgde de cursus Communicatie-interventies (blok 1 2011-2012). Deze studenten zijn voor hun
deelname aan het onderzoek gecompenseerd: zij kregen wat extra informatie die hen kon helpen bij
het schrijven van hun paper voor bovenstaand vak. De overige proefpersonen zijn niet
gecompenseerd voor hun deelname aan het onderzoek, zij hebben dit vrijwillig gedaan.
De demografische kenmerken van de proefpersonen zijn als volgt: 64% van de proefpersonen is
vrouw, de gemiddelde leeftijd bedraagt bijna 26 jaar. De jongste deelnemer was 16 jaar, de oudste
55 jaar. Het opleidingsniveau (hoogst genoten opleiding) van de deelnemende proefpersonen is
weergegeven in tabel 2:
Tabel 2: opleidingsniveau van de deelnemende proefpersonen.

Opleidingsniveau
Lager onderwijs

Percentage proefpersonen met betreffend
opleidingsniveau
2%

Middelbaar onderwijs

56%

Middelbaar beroepsonderwijs

4%

Hoger beroepsonderwijs

14%

Wetenschappelijk onderwijs

24%

De deelnemende proefpersonen zijn willekeurig ingedeeld in de condities ‘voicemail eerst’
(inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail, N = 25)
en ‘e-mail direct’ (schrijven van een slecht nieuws e-mail, N = 25). Met een Chi-kwadraattoets is
bekeken of de proefpersonen gelijk over beide condities verdeeld zijn. Hieruit is gebleken dat
geslacht, leeftijd en opleidingsniveau ongeveer gelijk verdeeld zijn over beide condities, in alle
gevallen p > .05.
Met een Chi-kwadraattoets is voor beide condities op elke variabele bekeken of proefpersonen
binnen de conditie significant van elkaar verschillen. Dat is niet het geval voor de variabelen die het
schrijfproces beoordelen, de variabelen die de genomen pauzes beoordelen en de variabelen die de
inhoud van de slecht nieuws berichten beoordelen. In alle gevallen p > .05. In dit onderzoek was het
dus niet nodig om data uit te sluiten van analyse.
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4.2 Design
Deze paragraaf geeft een beschrijving van de manier waarop de afgenomen data beoordeeld zal
worden.
4.2.1 Onafhankelijke variabele
In dit onderzoek is een manipulatie gedaan, waarmee een mogelijke interventie wordt ontwikkeld.
Deze betreft het inspreken van een slecht nieuws voicemailbericht voorafgaand aan het schrijven van
een slecht nieuws e-mailbericht. De 25 proefpersonen in de conditie ‘voicemail eerst’ hebben deze
voicemail ook daadwerkelijk ingesproken voordat zij de e-mail schreven, de 25 proefpersonen in de
conditie ‘e-mail direct’ hebben slechts de e-mail geschreven. Beide slecht nieuws berichten werden
geproduceerd aan de hand van dezelfde casus, welke onder ‘materiaal’ toegelicht zal worden.
4.2.2 Afhankelijke variabelen
De afhankelijke variabelen, waarmee het productieproces en de kwaliteit van de slecht nieuws
berichten onderzocht worden, zijn in dit onderzoek als volgt:
 aantal karakters, woorden, zinnen en alinea’s in de slecht nieuws e-mails;
 tijd die het productieproces van de voicemail en e-mail kostte;
 revisie tijdens het schrijven van de e-mail;
 lineair of recursief verloop van het schrijfproces van de e-mail;
 pauzes tijdens het schrijfproces van de e-mail;
 directe of indirecte structuur van de voicemail en e-mail;
 beleefdheid in de voicemail en e-mail;
 argumentatie in de voicemail en e-mail;
 rapportcijfers voor de kwaliteit van de e-mail.
De afhankelijke variabelen van dit onderzoek zijn als volgt geoperationaliseerd:
Aantal karakters, woorden, zinnen en alinea’s
Het programma Inputlog, versie 3.0 Beta (Leijten & Van Waes, 2006) heeft voor elke e-mail die
geschreven is, het aantal karakters, woorden, zinnen en alinea’s genoteerd.
Tijd productieproces
Voor zowel de voicemail berichten als de e-mail berichten wordt de productietijd per bericht
meegenomen in de analyses. Ook wordt er een variabele totale productietijd aangemaakt. Voor deze
variabele worden de productietijden bij elkaar opgeteld. Voor de conditie ‘voicemail eerst’ betekent
dat, dat de productietijd van het voicemail bericht en de productietijd van het e-mail bericht bij
elkaar opgeteld worden. Voor de conditie ‘e-mail direct’ betekent dat, dat alleen de productietijd van
het e-mail bericht voor deze variabele genoteerd wordt.
Revisie
De revisie-analyse wordt uitgevoerd aan de hand van het aantal keren dat een proefpersoon tijdens
het schrijfproces de knop ‘backspace’ of ‘delete’ gebruikte. Hierbij is niet het aantal verwijderde
karakters geteld, maar slechts het aantal keren dat iemand de knoppen gebruikte. Voorbeeld 1 geeft
een voorbeeld van de revisie-analyse. In dit voorbeeld heeft de proefpersoon 22 revisie-momenten
gehad. Wel moet hierbij de opmerking gemaakt worden dat ook typefouten als revisie geteld
worden.
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Voorbeeld 1, revisie (dikgedrukt) in een deel van de e-mail van proefpersoon 1. Zwartgedrukte tekst betreft de tekst die de
proefpersoon typte, grijsgedrukte tekst betreft output van het programma Inputlog.

Geachte·heer/[BS5]Meneer{2153}/Mevrouw,[ENTER2]Names·[BS2]ns·de·beter[BS2]reffende
·aa[BS2]Maars[BS2]tschappij·be[BS]reng·ik·u·op·de·hoogte·van·het·schade·pr[BS3]prco[BS2]oces
·omte[BS]rendt·[BS2]·[BS2]t·uw·{5429}auto·[BS],·die·u·bij·ons·heeft·verzk[BS]ekerd. ·{13651}Verzekerings
·[BS]technisch·is·de·auto·Totall·loss·verklaard[LEFT5]{4805}[DEL]t{2293}[RIGHT3].·Dit·houdt·in·da·[BS]t·u·de
·d[BS]D[BS]dagwwaa[BS3]aarde·uitgekeerd·krijf[BS]grt[BS2]t·om·deze·[BS]

Verloop van het schrijfproces: lineair of recursief
Het schrijfproces van elke e-mail die in dit onderzoek geschreven is, wordt beoordeeld op het lineaire
of recursieve verloop ervan. Het schrijfproces verloopt lineair wanneer het schrijfproces afgezien van
direct herstel, vanaf het begin tot aan het einde in een rechte lijn verloopt. Dat is weergegeven in
voorbeeld 2. Wanneer een proefpersoon in een latere fase van het schrijfproces terugkomt, aanvult
of reviseert op hetgeen in een eerdere fase geschreven is, dan verloopt het schrijfproces recursief. In
voorbeeld 3 zijn met vetgedrukte letters de delen aangegeven, waaruit blijkt dat een proefpersoon
recursief geschreven heeft. De vetgedrukte delen staan in de uiteindelijke e-mail namelijk op een
andere plaats dan ze tijdens het schrijfproces geschreven zijn.
Voorbeeld 2: lineair schrijfproces, e-mail van proefpersoon 25.

[LeftButton]{5959}Beste·mee[BS2]eneer/mevrouw{5163}·.......{6209},[ENTER2][BS]{16973}U·heeft·vandaag·uw
·auto·binnengeeb[BS2]bracht·bij{10655}[BS4]ij·ons·binnengebracht·waar{20982}[BS4]nadat·u{4696}·{2106}een
·ongeu[BS]luk·hebt·gehad.·{7597}Deze·auto·heb·ik·{4789}moeten·beoordelen{5319}·waa[BS4],w·aarbi[BS7]
·waarbij·ik·heb·gekekn·[BS2]en·naar·de·mate·waarin·uw·at[BS]uto·was·besdcha[BS4]chadigd·{6973}[BS].
·{2808}Het·is·de[BS]an·de·bedoeling·dat·ik·{4322}na·mijn
·beoordeling{4087}[BS5]{12231}[BS]{2355}[BS7]{6942}[BS11]Aan·de·hand·van·mijn·beoordleing·w[BS7]eling
·or[BS2]wordt·bepaalt·of·de·auto·gerepareerd·kan·worden·of·dat·dit·helaas[BS6]niet·meer·mogelijk
·is.[ENTER]{8471}Helaas·moet·ik·u·mededelen·dat·uw·auto·{4680}[BS10]mededelen·dat{3556}·{14337}uw·auto
·{2761}onherstelbaar·beschadigs[BS]d·is·en·dus
·{15101}[Movement][Movement][LeftButton][Movement][LeftButton][ENTER4][Movement][LeftButton][Move
ment]{5554}Uit·mijn·beoordeling·is·gebleken·dat·reparatie·van·uw·auto·3·maanden·zou·duren{2761}.·Dut
·b[BS4]it·betekent·dus·dat·u·drie[BS4]3·maanden·zonder·auto·komt·te·zitten·{3339}en·dat·de·reparatiekosten
·{10842}te[BS2]erg·hoog·zouden·worden·in·relatie·tot·de·waaru[BS]de·van·uw·auto.·{38080}Bovendien·is·uw
·auto{6146}·deels·onherstelbaar·beschadiw[BS]gd{20857},·wat·bete[BS9]{9235}[BS],·hierbij·moet·u·denken·aan
·een·vervormde·carosserie.·{29718}Ik·moet·u·[BS]·dus·helaas·mededelen·dat·uit·[BS4]{2434}ik·uw·auto·total
·loss
·{6427}[Movement][LeftButton][BS]t[MouseWheel][Movement][RightButton][Movement][Movement][LeftBut
ton][Movement][LeftButton][Movement]{4243}heb·verklaard{20670}.·{13525}Vergoeding·van·de·dagwaarde
·van·de·auto·bedraagt·{7535}[BS]{6568}o·bedraagt·8500·euro.
·{50139}[Movement][LeftButton][BS3][ENTER2][BS][ENTER]{4150}Met·vriendelijke·groet,[ENTER]Linda
·Zweers{39952}[Movement][LeftButton][Movement][RightButton][Movement][LeftButton]
Beste meneer/mevrouw …….,
U heeft vandaag uw auto bij ons binnengebracht nadat u een ongeluk hebt gehad. Deze auto heb ik moeten
beoordelen, waarbij ik heb gekeken naar de mate waarin uw auto was beschadigd. Aan de hand van mijn
beoordeling wordt bepaalt of de auto gerepareerd kan worden of dat dit niet meer mogelijk is.
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Uit mijn beoordeling is gebleken dat reparatie van uw auto 3 maanden zou duren. Dit betekent dus dat u 3
maanden zonder auto komt te zitten en dat de reparatiekosten erg hoog zouden worden in relatie tot de
waarde van uw auto. Bovendien is uw auto deels onherstelbaar beschadigd, hierbij moet u denken aan een
vervormde carrosserie. Ik moet u dus helaas mededelen dat ik uw auto total loss heb verklaard. Vergoeding van
de dagwaarde van de auto bedraagt 8500 euro.
Met vriendelijke groet,
Linda Zweers
Voorbeeld 3: recursief schrijfproces (dikgedrukt), e-mail van proefpersoon 16.

Geachte·heer/mevrouw·Van·Dam,[ENTER2][BS]{5476}U·heeft·{2106}vandaag·([Movement]27-9-2011)·uw·auto
·bij·ons·ge[LeftButton]bracht·omdat·u[LeftButton]·een·ongeluk·heeft·[Movement]gehad.·Wij
·{3136}hebbw[BS]en·uw·aut[LeftButton]o·{3057}[BS7]de·a[BS]schade·aan·uw·auto·beoordeeld·en·middels·deze
·e-mail·zouden·wij·u·op·de·hoogte·willen·brengen·van·onze·[LeftButton]bevin[BS4]bevindingen.[ENTER]Het
·spijt·ons·enorm·u·t[LeftButton]e·moete[LeftButton][BS6]te·moet[LeftButton]en·[BS2]en·mededelen·dat
·[LeftButton]wij·[BS3]wij·de·auto·to[LeftButton]a[BS]tal·loss·mot[LeftButton][BS]eten
·verklaren.[LEFT4][BS]t[RIGHT2]·{2901}Ons·onderzeok·heeft[BS3]oek·heeft·uitgewezen·dat·{3915}de
·sca[BS]hade·aanu[BS]·uw·auto·deels·helaas·onherstelbaar·is,·omdat·de·carosserie·ernstig
·m[LeftButton]isvo[BS3]isvormd·is.·{6396}Reparatie·v[LeftButton]an·d[LeftButton]e[BS4]an·de·overige
·sca[BS]hade·zou·volgens·onze·inschattingw[BS]en·[Movement]zo'n·3·maanden·in·b[LeftButton]esla[BS3]eslag
·n[LeftButton]emen·en·{3323}de·kosten·hiervoor·lopen·{3370}zo·hoog·o[LeftButton]p·dat·[Movement]ze·in
·re[BS2]verhouding·tot·[LeftButton]de·w[BS3]de·waarde·van·uw·auto·t[LeftButton]e·hoog[BS6]dusdanig
·[LeftButton]hoog·w[LeftButton][BS5]hoog·worden·dat·wij·moeten·adviseren·hier·niet·voor·te·kiezen.
·{5631}[ENTER]Natuurlijk·zouden·wij·wel·de·dagw[LeftButton]aarde·van·uw·auto·kunnen·vergoede,[BS]n,
·we[BS]at·n[LeftButton]eerkomt·op·[CTRL+ALT+5]·8.500,-{4820}.·{6068}[Movement][LeftButton]volgens·onze
·{2699}beoordeling
·[Movement][Movement][LeftButton][LeftButton]kunnen[Movement][LeftButton][LeftButton][BS]{8159}[Mov
ement][Movement][LeftButton]{3307}Ik·begrijp·[BS11]{27363}[ENTER]{4571}Onz[BS3]{2106}Onze·excuses
·voor·d{2730}it·bericht.·Hopende·u·hiermee·voldoe{3401}n[BS6]an·{3916}[BS2]Wij·hopen·u·hiermee
·voldoende·{2043}informatie·te·hebben·gegeven,·mocht·u·nog·vragen·hebben·dan·kunt·u·ons·{2714}natuurlijk
·{2340}[BS]natuurlijk·coonta[BS4]ntact·met·ons·opnemen·via·onderstaande·gegevens.[ENTER]Met·vriendelijke
·greto[BS3]oet,[ENTER]{2793}A[BS]A.·J[BS3].·[BS2]A.
·Jansen[ENTER]V[BS2][ENTER][BS]V[BS2]Verzekei[BS]ringsmat[BS]atschappij
·X{2012}[Movement][LeftButton][Movement][LeftButton][Movement][Movement][LeftButton][LeftButton][M
ovement][LeftButton][Movement][LeftButton][Movement][Movement][LeftButton][Movement][LeftButton][B
S]A.
·{3183}[Movement][LeftButton][Movement][LeftButton][Movement][LeftButton][BS][Movement]{2091}[Move
ment][LeftButton]{4524}Allereerst·bedankt·voor·het·gestelde·vertrouwen·in·onze·maatschappij·en·{5476}we
·hopen·dat·[BS3]j.[ENTER]{2418}[Movement][LeftButton]
·inmiddels{2948}[Movement][LeftButton][LeftButton][BS]{4290}[Movement][Movement]{3011}[Movement][
Movement][LeftButton][BS5].·D[Movement][LeftButton]bovendien
·[Movement]{3151}[Movement][LeftButton][BS]uto·{4259}te[Movement][LeftButton].·Wij·moeten·u·dan·ook
·adviseren[BS]zien·het·[Movement]dan·ook·als·onze·[LeftButton][Movement][LeftButton]rol·om·u
·te[LeftButton]·a[BS][Movement][LeftButton][RIGHT]e·adviseren·{2230}uw·auto·niet·te·laten
·repareren.[DEL9]{4743}[Movement][LeftButton]Dit·bedrag·kunnen·wij,·indien·u·akkoord·gaat,·binnen
·{5304}4·weken·op·uw·rekening·storten.[Movement][Movement][LeftButton][RIGHT][BS2]te·hebben
·ge"informeerd.[DEL3]
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·M{4821}[Movement][LeftButton]{19375}[Movement][LeftButton][Movement][RightButton][Movement][LeftB
utton]
Geachte heer/mevrouw Van Dam,
U heeft vandaag (27-9-2011) uw auto bij ons gebracht omdat u een ongeluk heeft gehad. Allereerst bedankt
voor het gestelde vertrouwen in onze maatschappij.
Wij hebben de schade aan uw auto inmiddels beoordeeld en middels deze e-mail zouden wij u op de hoogte
willen brengen van onze bevindingen.
Het spijt ons u te moeten mededelen dat wij de auto total loss moeten verklaren. Ons onderzoek heeft
uitgewezen dat de schade aan uw auto deels helaas onherstelbaar is, omdat de carosserie ernstig misvormd is.
Reparatie van de overige schade zou volgens onze inschattingen zo’n 3 maanden in beslag nemen. De kosten
hiervoor lopen bovendien zo hoog op dat ze in verhouding tot de waarde van uw auto te hoog worden. Wij
zien het dan ook als onze rol om u te adviseren uw auto niet te laten repareren.
Natuurlijk kunnen wij wel de dagwaarde van uw auto vergoeden, wat volgens onze beoordeling neerkomt op €
8.500,-. Dit bedrag kunnen wij, indien u akkoord gaat, binnen 4 weken op uw rekening storten.
Onze excuses voor dit bericht. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen
hebben dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Met vriendelijke groet,
A. Jansen
Verzekeringsmaatschappij X

Pauzes
Voor elk voicemail bericht zijn de pauzes getimed met het programma Audacity (versie 1.3 Bèta),
zodat deze op de milliseconde precies genoteerd konden worden. Alle pauzes van één seconde of
langer zijn genoteerd (zie voorbeeld 4), en per voicemail bericht in aantal bij elkaar opgeteld. Ook
voor de pauzes in het schrijfproces van de e-mail geldt dat alleen de pauzes langer dan één seconde
in de analyses worden meegenomen. Voor de pauzes in het schrijfproces wordt de data uit het
programma Inputlog gebruikt.
Voorbeeld 4, notatie van (de lengte van) pauzes (dikgedrukt) in het transcript van de voicemail van proefpersoon 21.

Nou ehh, goedemorgen meneer Janssen. Ik ehh ik ben ehh schade-expert bij ehh gecertificeerde
verzekeringsmaatschappij. (1.0) En ehh, ik heb uw auto bekeken en helaas moet ik u vertellen dat die ehh
total loss verklaard moet worden, als ik dat effe goed zie hier. (1.5) En ehh het spijt me heel erg, maar het is
ehh echt niet mogelijk om deze auto verder te rijden. (1.7) Ehh reparatie van van uw auto zou drie maanden
duren, (1.2) ehh ookal is ehh daarbij moet ik wel vertellen dat de schade is deels onherstelbaar aangezien de
carrosserie ehh nogal ehh vervormd is. (1.9) En ehh de de reparatiekosten zijn te hoog in relatie tot de waarde
van ehh van de auto. (5.3) Ehh ja, nou het spijt me in ieder geval heel erg, en ehh de vergoeding van de
dagwaarde van de auto is ehh achtduizend vijfhonderd euro. (1.3) Ehh ik hoop u hier ehh voldoende mee eh
geïnformeerd te hebben, en ehh (1.2) eh verder nog een fijne dag.
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Er is gekozen om de kwaliteit van de slecht nieuws berichten in beeld te brengen door de structuur,
beleefdheid en argumentatie in de berichten te onderzoeken. Om deze variabelen extra kracht bij te
zetten, is besloten ook een kwaliteitsoordeel in de vorm van rapportcijfers in dit onderzoek op te
nemen. De keuze voor de eerste drie kwaliteitsvariabelen komt voort uit eerder onderzoek naar deze
variabelen in slecht nieuws communicatie.
Directe of indirecte structuur
Per slecht nieuws bericht, zowel voicemail als e-mail, is bekeken of het bericht volgens de directe of
indirecte structuur gestructureerd is. Wanneer een bericht eerst het slechte nieuws en vervolgens de
redenen en / of verklaringen liet zien, is het volgens de directe structuur gestructureerd. Een bericht
is volgens de indirecte structuur gestructureerd wanneer het eerst de redenen en / of verklaringen
liet zien, en daarna pas het slechte nieuws mededeelde. Voorbeeld 5 en voorbeeld 6 geven een
voorbeeld van de directe of indirecte structuur in de slecht nieuws berichten.
Voorbeeld 5, directe structuur in de e-mail van proefpersoon 37.

Beste Meneer Janssen,
Na de controle van jouw auto moet ik helaas concluderen dat het financieel gezien niet verstandig is om hem
te repareren. De carosserie is vervormd, waardoor de auto deels onherstelbaar is. De reparatiekosten om dit
te herstellen zijn te hoog in verhouding tot de waarde van de auto. De dagwaarde van de auto is E 8.500,-. Dit
is dan ook de vergoeding die je krijgt van de verzekeringsmaatschappij.
Met vriendelijke groet,
Peter van Osch
Voorbeeld 6, indirecte structuur in de e-mail van proefpersoon 7.

Rosmalen, 09-08-2011
Geachte heer / mevrouw,
Onlangs heeft u uw auto ter reparatie hier gebracht. Helaas moet ik u mededelen dat de schade tegenvalt. De
schade is deels onherstelbaar waardoor de reparatiekosten erg hoog uit gaan vallen. Daarbij zal het minimaal
3 maanden gaan duren voordat de auto weer rijdende is. Ons advies is dan ook de auto total loss te verklaren
en de dagwaarde te laten uitkeren, deze bedraagt op dit moment €8.500,Wij willen u graag adviseren bij de aanschaf van een nieuwe auto.
We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Marjolein Klaase
Schade-expert

Structuur is een maatstaf voor kwaliteit, in zoverre dat de effecten van berichten volgens de indirecte
structuur tot een hogere waardering van de ontvanger leiden dan berichten volgens de directe
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structuur (Jansen & Janssen, 2011b), wanneer gelet wordt op imago van de zender,
inlevingsvermogen en rationaliteit. Deze aspecten zijn van belang bij het communiceren van slecht
nieuws. Hoe beter een slecht nieuws bericht op deze aspecten scoort, des te beter is de kwaliteit van
dat bericht.
Beleefdheid
De beleefdheid in de slecht nieuws berichten is beoordeeld volgens de positieve en negatieve
beleefdheidsstrategieën van Brown & Levinson, welke in tabel 3 uiteengezet zijn. In elke voicemail en
elke e-mail wordt het aantal positieve en het aantal negatieve beleefdheidsstrategieën geteld.
Tabel 3: positieve en negatieve beleefdheidsstrategieën van Brown & Levinson (Watts, 2003, p. 89-91).

Positieve beleefdheid
1. Toon interesse voor de ontvangers
interesses, wensen, behoeften, bezit.

Negatieve beleefdheid
1. Formuleer directieven conventioneel
indirect.

2. Overdrijf je waardering, interesse en
sympathie voor de ontvanger.

2. Veronderstel niet dat de ontvanger mee zal
willen werken.

3. Intensiveer je betrokkenheid bij de
ontvanger.

3. Veronderstel niet dat de ontvanger direct
geneigd is om een gewenste handeling uit te
voeren.

4. Gebruik groepstaal. Hiermee kan de identiteit
van de groep waartoe je als zender en
ontvanger behoort, herkend worden.
5. Zoek naar overeenstemming met de
ontvanger.
6. Vermijd conflicten met de ontvanger.

4. Minimaliseer de belasting voor de
ontvanger.

7. Veronderstel dat je een perspectief met de
ontvanger deelt, of dat je op de hoogte bent
van de kennis of wensen van de ontvanger.
8. Stel de ontvanger op zijn gemak door het
maken van grapjes.
9. Stel of veronderstel dat je de wensen van de
ontvanger kent en je hierbij betrokken voelt.

7. Depersonaliseer de te verrichten
handelingen.

10.Maak duidelijk dat wat je doet, in het belang
is van de ontvanger.

10.Gebruik geen werkwoordsvormen, maar
nominalisaties.

5. Toon respect ten opzichte van de ontvanger.
6. Verontschuldig je.

8. Maak een algemene regel van de FTA.
9. Gebruik geen persoonlijke
voornaamwoorden, maar beschrijvende
aanspreekvormen.

11.Maak duidelijk dat je ervan uitgaat dat de
ontvanger jouw wensen wil helpen
realiseren.
12.Suggereer dat je samen met de ontvanger
een activiteit zult uitvoeren.
13.Geef redenen.
14.Suggereer dat het om een wederzijdse
uitwisseling gaat.
15.Biedt de ontvanger sympathie, begrip,
medewerking aan, of geef hem een
compensatie.
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Beleefdheidsstrategieën zijn van belang voor slecht nieuws communicatie, omdat de slecht nieuws
berichten, FTA’s, verzacht worden door het gebruik van beleefdheidsstrategieën.
Beleefdheidsstrategieën zijn een maatstaf voor kwaliteit, omdat Jansen en Janssen (2011b) van
mening zijn dat het toevoegen van beleefdheidsstrategieën een slecht nieuws bericht langer,
indirecter en ambiguer maakt. “Dit conflicteert met de fundamentele wens van de ontvanger de
zender meteen te kunnen begrijpen.” (Jansen & Janssen, 2011b, p. 8). Zenders moeten er dus voor
waken een goede balans te vinden tussen het beleefd zijn en het té beleefd willen zijn: té beleefd
willen zijn doet af aan de kwaliteit van het slecht nieuws bericht.
Argumentatie
Voor elk voicemail bericht en elk e-mail bericht wordt bekeken hoeveel logische, kwalitatief sterke en
hoeveel emotionele argumenten die voor inleving in de ontvanger zorgen, het bericht bevat. In dit
onderzoek ga ik er vanuit dat een argument logisch is wanneer het een geldige redenering, gezonde
logica of een feit betreft. Een logisch argument houdt verband met het hoofdstandpunt van het
bericht. Een argument is emotioneel als het ingaat op de emotie van de zender of de ontvanger, of
van inlevingsvermogen in de ontvanger getuigt. Emotionele argumenten staan los van het
hoofdstandpunt van het bericht, en versterken de emotie van de ontvanger.
In de casus, welke onder ‘materiaal’ beschreven wordt, werden een aantal argumenten
genoemd die de proefpersonen konden gebruiken in hun slecht nieuws bericht. Dit waren logische
argumenten, omdat deze argumenten geldige redeneringen, gezonde logica of harde feiten zijn.
Voorbeeld 7 geeft voorbeelden van logische argumenten in de slecht nieuws berichten, voorbeeld 8
geeft voorbeelden van emotionele argumenten in de slecht nieuws berichten.
Voorbeeld 7, voorbeelden van logische argumenten in de slecht nieuws berichten.

1.
2.
3.
4.

“… Daarbij zal het minimaal 3 maanden gaan duren voordat de auto weer rijdende is. …”
“… waarbij ik u wel moet mededelen dat de schade deels onherstelbaar is. Uw carrosserie is namelijk
onherstelbaar vervormd. …”
“… Er is voor deze optie gekozen, omdat de reparatie duurder is, dan de auto op dit moment waard
is. …”
“… En zal hij bij de eerstvolgende APK keuring ook niet door de keuring komen, omdat deze te
gevaarlijk is. …”

Voorbeeld 8, voorbeelden van emotionele argumenten in de slecht nieuws berichten.

1.
2.
3.

4.
5.

“… omdat in deze gevallen een leenauto niet van toepassing is in een schadebedrijf! …”
“… U heeft dan nog 2 maanden rijplezier over van uw huidige auto voordat u een nieuwe koopt. …”
“… De dagwaarde, hierna genoemd, is vele malen hoger dan wat u terug zult krijgen voor uw auto op
het moment dat u hem zal willen ruilen voor een nieuwe auto op het moment dat deze niet meer
goedgekeurd wordt. …”
“… Bij ons is bekend dat U erg aan uw auto gehecht bent. Mogelijk dat U om deze reden ervoor zal
kiezen Uw auto toch te laten repareren …”
“… en is uw all risk verzekering verlopen. Aan de hand van de feiten hebben wij besloten …”

Uit het onderzoek naar positieve beleefdheidsstrategieën in slecht nieuws communicatie van Jansen
en Janssen (2010) is gebleken dat ontvangers uit drie onderzochte positieve beleefdheidsstrategieën
slechts het geven van redenen positief waarderen. Zij concluderen dan ook dat argumentatie
essentieel is wanneer iemand (schriftelijk) slecht nieuws wil communiceren. De kwaliteit van de
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argumentatie is hierbij van belang, en bepaalt daarmee ook deels de kwaliteit van het slecht nieuws
bericht. Wanneer er een sterk in plaats van zwak argument gebruikt wordt, zal de slecht nieuws brief
in zijn geheel positiever beoordeeld worden, en zijn de lezers ook meer overtuigd van en zijn zij meer
bereid tot medewerking met hetgeen er in de brief vermeld is. Toch speelt bij het moeten brengen
van slecht nieuws niet alleen de kwaliteit en kwantiteit van de argumentatie een rol. Ook het
inlevingsvermogen in de ontvanger speelt een rol, zeker gezien het egocentrisme dat optreedt
wanneer slecht nieuws per e-mail gecommuniceerd wordt. Logische argumenten die kwalitatief sterk
zijn en emotionele argumenten die zorgen voor inleving in de ontvanger spelen een rol in het
onderzoek naar slecht nieuws communicatie via voicemail en e-mail, omdat het de bedoeling is de
kwaliteit van de slecht nieuws e-mail te verbeteren door betere inleving in de ontvanger te creëren.
Rapportcijfer
Elke slecht nieuws e-mail zal van twee beoordelaars een rapportcijfer tussen één en tien krijgen, hoe
hoger het rapportcijfer hoe beter de kwaliteit van de e-mail is. Het ene cijfer komt van een
beoordelaar die geen professionele communicatiekundige achtergrond heeft, en daarmee een
gewone lezer van de e-mail zou kunnen zijn. De tweede beoordeling komt van een beoordelaar met
een professionele communicatiekundige achtergrond, waardoor het een professioneel
kwaliteitsoordeel betreft. De beoordelingen vinden plaats aan de hand van een referentiekader. De
e-mail in voorbeeld 9 vormt dit referentiekader, deze e-mail krijgt het rapportcijfer zes.
Voorbeeld 9, referentiekader voor kwaliteitsbeoordeling e-mails. E-mail van proefpersoon 20, rapportcijfer zes.

Geachte heer Smith,
Bij deze willen wij U mededelen, wat het onderzoek naar Uw auto heeft uitgewezen.
Helaas hebben we moeten vaststellen dat Uw auto Total loss is verklaard.
De schade is helaas te groot om Uw auto op te kunnen laten maken, en zou U dit wel willen laten doen,zou U
misschien Uw auto een paar maanden moeten missen.
De dagvergoeding die U van de verzekering uitgekeerd wordt, bedraagt €8.500,00
We hopen U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Uw verzekeringsmaatschappij Reaal,
Tussenpersoon, 1961

Deze e-mail is op kwaliteit beoordeeld aan de hand van het Correspondentie, Consistentie,
Correctheid-model voor tekstkwaliteit, een model dat is samengesteld door Renkema (1999). Naar
mijn mening scoort bovenstaande e-mail positief op geschiktheid, genrezuiverheid, toepassing van
genreregels, juistheid van gegevens, consequente opbouw, eenheid van stijl en gepaste presentatie.
De e-mail scoort negatief op voldoende informatie, overeenstemming tussen feiten, correcte
verbindingswoorden, gepaste formulering en correcte spelling en interpunctie. Op een tweetal
aspecten scoort de e-mail niet positief maar ook niet negatief: voldoende samenhang en correcte
zinsbouw en woordkeus. Deze e-mail scoort naar mijn mening dus erg gemiddeld, en krijgt daarom
een rapportcijfer zes.

4.3 Materiaal
Het onderzoek werd afgenomen aan de hand van de volgende casus:
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Casus: auto total loss.

Stel: je bent schade-expert bij een gecertificeerde verzekeringsmaatschappij. Geregeld krijg je beschadigde
auto’s binnen die beoordeeld moeten worden: kunnen ze nog gerepareerd worden of is dat niet meer
mogelijk?
Ook vandaag komt er een auto binnen met veel schade. De auto is nog maar een paar jaar oud, maar helaas
heeft de bestuurder een ongeluk gehad. Je beoordeelt de schade, en komt tot de conclusie dat de auto total
loss verklaard moet worden.
Nu moet je het slechte nieuws vertellen aan de eigenaar van de auto… Hij is erg aan zijn auto gehecht, en
heeft op dit moment eigenlijk geen geld voor een andere auto. De verzekering keert weliswaar een bedrag uit,
maar voor dat bedrag kan hij slechts een auto van mindere kwaliteit kopen. De volgende argumenten zouden
je kunnen helpen bij het brengen van het slechte nieuws:
 Reparatie duurt 3 maanden;
 Schade is deels onherstelbaar (vervormde carosserie);
 Reparatiekosten zijn te hoog in relatie tot de waarde van de auto;
 Vergoeding van de dagwaarde van de auto: € 8.500,-.

4.3 Procedure
Alle proefpersonen die deelnamen aan het onderzoek, deden dit in een voor hen bekende omgeving.
Hen werd gevraagd de casus te lezen, met daarbij de mededeling dat zij deze bij zich mochten
houden tijdens de deelname zodat er steeds op terug gekeken kon worden. De 25 proefpersonen die
aan de conditie ‘voicemail eerst’ deelnamen, werd na het lezen van de casus verteld dat zij het
slechte nieuws in een voicemailbericht moesten inspreken. De proefpersonen kregen even de tijd om
na te denken, waarna de geluidsopname startte en zij met het inspreken konden beginnen. Wanneer
de voicemail ingesproken was, werd hen verteld dat zij hetzelfde nieuws, aan dezelfde persoon in
een e-mailbericht moesten vertellen. Het programma Inputlog werd opgestart, de persoonlijke
gegevens werden ingevoerd en het schrijfproces kon beginnen. Wanneer het schrijven van de e-mail
afgerond was, werd aan de proefpersonen verteld wat het precieze doel van het onderzoek was, en
werden zij hartelijk bedankt voor hun deelname.
De 25 proefpersonen in de conditie ‘e-mail direct’ kregen na het lezen van de casus te horen dat
zij het slechte nieuws in een e-mailbericht moesten vertellen. Het programma Inputlog werd
opgestart, de persoonlijke gegevens werden ingevoerd en het schrijfproces kon beginnen. Wanneer
het schrijven van de e-mail afgerond was, werd aan de proefpersonen verteld wat het precieze doel
van het onderzoek was, en werden zij hartelijk bedankt voor hun deelname.
Vervolgens zijn alle voicemail berichten getranscribeerd en zijn met behulp van het programma
Audacity de pauzes van één seconde of langer hierin genoteerd. Er is per bericht getimed hoe lang de
proefpersoon nodig had om dit bericht in te spreken. De voicemailberichten en e-mailberichten
werden ook inhoudelijk beoordeeld. Tot slot kregen de e-mails een lezersoordeel en een
professioneel oordeel in de vorm van een rapportcijfer voor de kwaliteit (van één tot en met tien).
Daarna is alle data in SPSS, versie 20.0, gezet zodat de resultaten van het onderzoek geanalyseerd
konden worden.
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5. Resultaten
De data die tijdens de afname bij de proefpersonen zijn verzameld, zijn geanalyseerd. In dit
hoofdstuk zullen de resultaten die uit die analyses naar voren kwamen, gerapporteerd worden.

5.1 Het proces
Om de invloed van het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht
nieuws e-mail op het schrijfproces van deze e-mail te kunnen beoordelen, wordt er aandacht
besteed aan een aantal aspecten die onder dit schrijfproces vallen.
Aantal karakters, woorden, zinnen en alinea’s in de slecht nieuws e-mails
Heeft het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail
invloed op het aantal karakters, woorden, zinnen en alinea’s dat in de slecht nieuws e-mails
geschreven wordt?
In tabel 4 worden per conditie de gemiddelden en standaarddeviaties op bovengenoemde
eigenschappen van de slecht nieuws e-mails gegeven.
Tabel 4: gemiddelden en standaarddeviaties per conditie, op een aantal proceseigenschappen van de e-mails.

Eigenschap

E-mail direct (sd)

Voicemail eerst (sd)

Aantal karakters

Overall gemiddelde
(sd)
895 (310)

1024 (323)

770 (245)

Aantal woorden

148 (50)

170 (53)

128 (39)

Gemiddelde
woordlengte (aantal
karakters)

4.88 (.25)

4.90 (.24)

4.86 (.27)

Aantal zinnen

11 (4)

12 (4)

11 (4)

Gemiddeld aantal
karakters per zin

82.80 (32.28

89.73 (37.58)

76.16 (25.24)

Gemiddeld aantal
woorden per zin

13.8 (5.3)

14.9 (5.9)

12.75 (4.38)

Aantal alinea’s

5.55 (2.05)

5.96 (2.09)

5.16 (1.97)

Gemiddeld aantal
karakters per alinea

177.96 (77.19)

189 (87)

167 (66)

Gemiddeld aantal
woorden per alinea

29.74 (13.38)

31.49 (15.16)

28.07 (11.47)

Gemiddeld aantal
zinnen per alinea

2.28 (1.07)

2.26 (1.20)

2.30 (.94)

Middels een t-toets is bekeken of er op de in tabel 4 genoemde variabelen verschillen zijn tussen de
beide condities. Daaruit is gebleken dat de e-mails die geschreven zijn door proefpersonen die niet
vóór het schrijven van de e-mail een voicemail ingesproken hebben, significant meer karakters (t
(42.88) = 3.10; p = .003) en woorden (t (42.12) = 3.14; p = .003) bevatten dan de e-mails die
geschreven zijn door proefpersonen die wel vóór het schrijven van de e-mail een voicemail
ingesproken hebben. Slecht nieuws e-mails worden dus korter wanneer de schrijver voor het
schrijven van de e-mail een slecht nieuws voicemail inspreekt. Op de overige eigenschappen zijn
geen significante verschillen gevonden, in alle gevallen p > .05.
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Tijd
Heeft het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail
invloed op de hoeveelheid tijd die het kost om een slecht nieuws e-mail te schrijven? Heeft het
inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail invloed op
de hoeveelheid tijd die het gehele proces (voicemail inspreken plus e-mail schrijven) in beslag nam?
In tabel 5 wordt de gemiddelde procestijd per conditie en per type bericht weergegeven. Ook is
er een gemiddelde totale procestijd opgenomen. Voor de conditie ‘e-mail direct’ betekent dat de tijd
die het kostte om het e-mailbericht te schrijven, voor de ‘voicemail eerst’ conditie betekent dat de
tijd die het kostte om het voicemailbericht in te spreken plus de tijd die het kostte om het emailbericht te schrijven.
Tabel 5: gemiddelde procestijd per conditie en type bericht, in seconden.

Conditie
E-mail direct

E-mail
527.06 (169.76)

Voicemail
-

Totale procestijd
527.06 (169.76)

Voicemail eerst

350.32 (176.28)

50.36 (16.16)

400.68 (179.22)

Wanneer er een t-toets uitgevoerd wordt om te bekijken of conditie invloed heeft op de schrijftijd
van de e-mail, blijkt daaruit dat de proefpersonen in de conditie ‘voicemail eerst’ hun slecht nieuws
e-mail significant sneller schrijven dan de proefpersonen in de conditie ‘e-mail direct’ (t (47) = 3.58; p
= .001). Ook is met wederom een t-toets bekeken of conditie invloed heeft op de totale procestijd.
Daaruit blijkt dat de totale procestijd van de ‘voicemail eerst’ conditie significant sneller is dan de
totale procestijd van de ‘e-mail direct’ conditie (t (46.99) = 2.54; p = .015). Dat betekent dus dat men
sneller een e-mail schrijft en dat de totale procestijd korter is wanneer men een voicemail inspreekt
en daarna een e-mail schrijft dan wanneer men alleen een e-mail schrijft.
Revisie
Door middel van het tellen van het aantal keren dat een proefpersoon de knoppen ‘backspace’ of
‘delete’ ingetoetst heeft, kan er een revisie-analyse over het schrijfproces van de e-mail gedaan
worden. Heeft het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht
nieuws e-mail invloed op het aantal keren dat proefpersonen reviseren tijdens het schrijven van de
slecht nieuws e-mail?
De proefpersonen in de ‘e-mail direct’ conditie hebben gemiddeld 36.13 (17.88) keer
gereviseerd, terwijl proefpersonen in de ‘voicemail eerst’ conditie dat maar gemiddeld 23.44 (17.96)
keer deden. Uit een t-toets is gebleken dat de proefpersonen in de conditie ‘e-mail direct’ significant
vaker gereviseerd hebben dan de proefpersonen in de conditie ‘voicemail eerst’ (t (46.94) = 2.48; p =
.017). Dat betekent dat schrijvers van slecht nieuws berichten minder reviseren wanneer zij het
slechte nieuws eerst in een voicemailbericht inspreken. Wel moet hierbij de kanttekening gemaakt
worden, dat de e-mails uit de e-mail direct conditie langer bevonden zijn dan de e-mails uit de
voicemail eerst conditie.
Verloop van het schrijfproces: lineair of recursief?
Van elke proefpersoon is het schrijfproces beoordeeld op lineariteit of recursiviteit. Wanneer een
proefpersoon niet meer op een later tijdstip in het schrijfproces terugkwam op wat eerder was
geschreven, dan verliep het schrijfproces lineair. Wanneer er op een later moment wel wijzigingen in
het eerder geschrevene plaatsvonden, dan verliep het schrijfproces recursief. Heeft het inspreken
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van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail invloed op het al
dan niet lineair of recursief schrijven van de slecht nieuws e-mail?
Tabel 6 laat per conditie zien wat de verdeling van het verloop van het schrijfproces is.
Tabel 6: kruistabel verloop van het schrijfproces.

Conditie
E-mail direct

Lineair
7 (29%)

Recursief
17 (71%)

Totaal
24

Voicemail eerst

11 (44%)

14 (56%)

25

Totaal

18 (37%)

31 (63%)

49

Wanneer deze cijfers met een Chi-kwadraattoets met elkaar vergeleken worden, dan blijkt dat
conditie geen invloed heeft op het verloop van het schrijfproces (X2 (1) = 1.16; p = .282).
Proefpersonen in de ‘voicemail eerst’ conditie schreven dus niet vaker of minder vaak lineair of
recursief dan proefpersonen in de ‘e-mail direct’ conditie.
Pauzes
Heeft het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail
invloed op het aantal pauzes dat men neemt tijdens het schrijven van de slecht nieuws e-mail? Heeft
het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail
invloed op de totale en / of gemiddelde pauzetijd die proefpersonen namen tijdens het schrijven van
de slecht nieuws e-mail?
In tabel 7 worden per conditie de gemiddelden en standaarddeviaties weergegeven voor de
variabelen die het aantal pauzes gemeten hebben.
Tabel 7: gemiddelden en standaarddeviaties per conditie, op aantal pauzes in de e-mails.

Eigenschap
Totaal aantal pauzes ( > 1 seconde)

E-mail direct (sd)
34.46 (13.12)

Voicemail eerst (sd)
22.16 (14.39)

Aantal pauzes binnen woorden

4.42 (2.96)

3.32 (3.15)

Aantal pauzes tussen woorden

14.54 (8.17)

8.88 (6.69)

Aantal pauzes tussen zinnen

6.00 (3.74)

4.08 (3.03)

Aantal pauzes tussen alinea’s

3.75 (3.31)

2.36 (2.55)

Aantal initiële pauzes

.25 (.44)

.24 (.44)

Aantal eind-pauzes

.13 (.45)

.00 (.00)

Aantal onbekende pauzes

5.38 (3.87)

3.28 (2.94)

Er kunnen een aantal significante verschillen tussen beide condities waargenomen worden wanneer
de resultaten van de t-toets die de gemiddelden uit tabel 7 vergelijkt, bekeken worden. De ‘voicemail
eerst’ conditie neemt significant minder pauzes van één seconde of langer dan de ‘e-mail direct’
conditie (t (46.88) = 3.13; p = .003). Daarnaast neemt de ‘voicemail eerst’ conditie ook significant
minder pauzes tussen woorden dan de ‘e-mail direct’ conditie (t (44.47) = 2.65; p = .011). Tot slot
neemt de ‘voicemail eerst’ conditie significant minder onbekende pauzes dan de ‘e-mail direct’
conditie (t (42.93) = 2.13; p = .039). Dat betekent dat de schrijver van een e-mail een kleiner aantal
pauzes van één seconde of langer neemt wanneer deze vóór het schrijven van de e-mail eerst een
voicemail insprak, dan wanneer deze dat niet deed.
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In tabel 8 worden per conditie de gemiddelden weergegeven voor de variabelen die de
pauzetijden gemeten hebben.
Tabel 8: gemiddelden en standaarddeviaties per conditie, op pauzetijd in seconden in de e-mails.

Eigenschap
Totale pauzetijd

E-mail direct (sd)
247.33 (133.44)

Voicemail eerst (sd)
118.54 (76.69)

Gemiddelde pauzetijd

7.05 (2.30)

5.44 (1.79)

Gemiddelde pauzetijd binnen woorden

7.26 (6.46)

5.28 (5.47)

Gemiddelde pauzetijd tussen woorden

5.26 (1.51)

4.63 (1.29)

Gemiddelde pauzetijd tussen zinnen

9.29 (6.24)

6.09 (4.38)

Gemiddelde pauzetijd tussen alinea’s

7.60 (5.01)

3.47 (2.64)

Gemiddelde pauzetijd initiële pauzes

1.45 (2.90)

1.44 (2.81)

Gemiddelde pauzetijd eind-pauzes

.52 (1.80)

.00 (.00)

Gemiddelde pauzetijd onbekende pauzes

7.28 (4.61)

4.32 (2.70)

Een t-toets vergelijkt de gemiddelden uit tabel 8, hieruit kunnen een aantal significante verschillen
tussen beide condities waargenomen worden. De totale pauzetijd (t (36.93) = 4.12; p < .001) en de
gemiddelde pauzetijd (t (43.38) = 2.78; p = .009) zijn voor de ‘voicemail eerst’ conditie significant
korter dan voor de ‘e-mail direct’ conditie. Daarnaast nemen de proefpersonen in de ‘voicemail
eerst’ conditie significant korter pauze tussen zinnen (t (41.09) = 2.07; p = .045) en alinea’s (t (34.57)
= 3.59; p = .001) dan proefpersonen in de ‘e-mail direct’ conditie. Tot slot zijn ook de onbekende
pauzes in de ‘voicemail eerst’ conditie significant korter dan in de ‘e-mail direct’ conditie (t (36.81) =
2.72; p = .010). Dat betekent dus dat men in het gehele schrijfproces en tussen zinnen en alinea’s
korter pauze neemt wanneer men een voicemail inspreekt voordat men de e-mail schrijft dan
wanneer men alleen de e-mail schrijft. Op de overige eigenschappen zijn geen significante verschillen
gevonden, p > .05.
Wanneer het totale aantal pauzes in het gehele proces bekeken wordt, dus in de e-mail en
eventuele voicemail bij elkaar genomen, dan hebben de proefpersonen in de ‘e-mail direct’ conditie
in de e-mails gemiddeld 34.46 (13.12) pauzes genomen, waar de proefpersonen in de ‘voicemail
eerst’ conditie in de e-mails en voicemails samen gemiddeld slechts 25.48 (15.66) pauzes namen. Uit
een t-toets blijkt vervolgens dat de proefpersonen in de ‘voicemail eerst’ conditie significant minder
pauzes genomen hebben dan de proefpersonen in de ‘e-mail direct’ conditie (t (46.17) = 2.18; p =
.035). Dat betekent dat men gedurende het inspreken van een voicemail en daarna het schrijven van
een e-mail minder pauzes neemt dan wanneer men alleen een e-mail schrijft.

5.2 Het product
Op het gebied van de inhoud van de slecht nieuws berichten kunnen twee soorten vergelijkingen
gemaakt worden. Ten eerste de vergelijking tussen de eerst geproduceerde slecht nieuws berichten.
In de voicemail conditie is dat het voicemailbericht, in de e-mail conditie is dat het e-mailbericht. Ten
tweede kan er een vergelijking gemaakt worden tussen de beide e-mailberichten. Dit heeft tot doel
te kunnen beoordelen of de slecht nieuws e-mail uit de ‘voicemail eerst’ conditie inhoudelijk beter is
dan de slecht nieuws e-mail uit de ‘e-mail direct’ conditie.
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5.2.1 Eerst geproduceerde slecht nieuws berichten
Wanneer de eerst geproduceerde slecht nieuws berichten met elkaar vergeleken worden, dan gaat
het om de vergelijking tussen de voicemail uit de conditie ‘voicemail eerst’ en de e-mail uit de
conditie ‘e-mail direct’. Omdat het productieproces van de beide media erg van elkaar verschilt,
wordt hier slechts de inhoud van beide berichten met elkaar vergeleken. Het gaat om de structuur
waarvolgens het bericht gestructureerd is, het aantal logische en emotionele argumenten en het
aantal positieve en negatieve beleefdheidsstrategieën dat het slecht nieuws bericht bevat.
Structuur: direct of indirect?
Heeft het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail
invloed op de structuur waarvolgens de voicemail en e-mail opgebouwd zijn?
Tabel 9 geeft per conditie aan hoeveel (procent van de) proefpersonen hun eerst
geproduceerde slecht nieuws bericht volgens de directe of indirecte structuur structureerden.
Tabel 9: kruistabel voor structuur eerst geproduceerde slecht nieuws berichten.

Conditie
E-mail direct

Direct
15 (60%)

Indirect
10 (40%)

Totaal
25

Voicemail eerst

19 (76%)

6 (26%)

25

Totaal

34 (68%)

16 (32%)

50

Uit een Chi-kwadraattoets blijkt vervolgens dat het gebruikte medium geen invloed heeft gehad op
de structuur van de eerst geproduceerde slecht nieuws berichten (X2 (1) = 1.47; p = .225). In zowel de
voicemail als de e-mail werd ongeveer even vaak de directe of indirecte structuur gebruikt om het
slecht nieuws bericht mee te structureren.
Argumentatie en beleefdheid
Heeft het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail
invloed op het aantal logische en emotionele argumenten dat proefpersonen noemen in de slecht
nieuws voicemails en slecht nieuws e-mails? Heeft het inspreken van een slecht nieuws voicemail
vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail invloed op het aantal positieve en negatieve
beleefdheidsstrategieën dat proefpersonen noemen in de slecht nieuws voicemails en slecht nieuws
e-mails?
Tabel 11 laat voor de eerst geproduceerde slecht nieuws berichten de gemiddelden op de
argumentatie- en beleefdheidseigenschappen zien.
Tabel 11: gemiddelden en standaarddeviaties, op een aantal inhoudseigenschappen van de eerst geproduceerde slecht
nieuws berichten.

Eigenschap
Totaal aantal argumenten

Voicemail eerst
2.56 (.71)

E-mail direct
2.84 (1.07)

Aantal emotionele argumenten

.00 (.00)

.16 (.62)

Aantal logische argumenten

2.56 (.71)

2.68 (.69)

Totaal aantal beleefdheidsstrategieën

3.56 (1.50)

3.76 (2.07)

Aantal positieve beleefdheidsstrategieën

2.84 (1.31)

2.96 (1.57)

Aantal negatieve beleefdheidsstrategieën

.72 (.74)

.80 (.71)
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Met een t-toets is bekeken of een aantal eigenschappen uit tabel 11 significante verschillen vertonen
binnen of tussen het genoemde medium. Daaruit is gebleken dat de voicemails significant meer
logische dan emotionele argumenten bevatten (t (24) = 17,98; p < .001). Ook de e-mails bevatten
significant meer logische dan emotionele argumenten (t (24) = 19,41; p < .001). Daarnaast bevatten
de slecht nieuws berichten ook significant meer positieve dan negatieve beleefdheidsstrategieën (t
(49) = 14.32; p < .001). Tussen e-mail en voicemail zijn echter geen significante verschillen
waargenomen, in alle gevallen p > .05.
Om het aantal beleefdheidsstrategieën te corrigeren voor de lengte van het slecht nieuws
bericht, is de hoeveelheid beleefdheidsstrategieën per 50 woorden berekend. Tabel 12 geeft de
gemiddelden en standaarddeviaties voor het aantal (positieve en negatieve) beleefdheidsstrategieën
per 50 woorden weer.
Tabel 12: gemiddelden en standaarddeviaties, op het aantal beleefdheidsstrategieën per 50 woorden.

Eigenschap
Totaal aantal beleefdheidsstrategieën

Voicemail eerst
1.56 (.66)

E-mail direct
1.12 (.50)

Aantal positieve beleefdheidsstrategieën

1.26 (.62)

.91 (.43)

Aantal negatieve beleefdheidsstrategieën

.30 (.34)

.22 (.19)

Een t-toets laat zien of er een verschil is in het aantal beleefdheidsstrategieën in de slecht nieuws
berichten, wanneer deze gecorrigeerd zijn voor de lengte van het bericht. Het totaal aantal
beleefdheidsstrategieën (t (44.89) = -2.62; p = .012) en het aantal positieve beleefdheidsstrategieën
(t (42.62) = -2.31; p = .026) blijken niet afhankelijk van de lengte van het slecht nieuws bericht, de
slecht nieuws voicemails bevatten namelijk per 50 woorden meer (positieve)
beleefdheidsstrategieën dan de slecht nieuws e-mails. Het aantal negatieve beleefdheidsstrategieën
blijkt wel afhankelijk van de lengte van het bericht, per 50 woorden zijn de slecht nieuws voicemails
en de slecht nieuws e-mails namelijk even negatief beleefd (p > .05). Hieruit blijkt dat de slecht
nieuws voicemails positief beleefder zijn dan de slecht nieuws e-mails, positieve beleefdheid blijkt
afhankelijk van het medium dat gebruikt wordt.
5.2.2 Slecht nieuws e-mailberichten
Vervolgens zijn de inhoudseigenschappen van de e-mailberichten uit beide condities met elkaar
vergeleken. Hier gaat het wederom om de structuur waarvolgens het bericht gestructureerd is, het
aantal logische en emotionele argumenten en het aantal positieve en negatieve
beleefdheidsstrategieën dat het slecht nieuws bericht bevat. Ook is er een beoordeling van de
kwaliteit van de e-mails gegeven door middel van een rapportcijfer (van één tot en met tien).
Structuur: direct of indirect?
Heeft het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail
invloed op de structuur waarvolgens de e-mail opgebouwd is?
Tabel 13 geeft per conditie aan hoeveel (procent van de) proefpersonen hun slecht nieuws email volgens de directe of indirecte structuur structureerden.
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Tabel 13: kruistabel voor Chi-kwadraattoets structuur slecht nieuws e-mails.

Conditie
E-mail direct

Direct
15 (60%)

Indirect
10 (40%)

Totaal
25

Voicemail eerst

22 (88%)

3 (12%)

25

Totaal

37 (74%)

13 (26%)

50

Wanneer deze cijfers met een Chi-kwadraattoets met elkaar vergeleken worden, blijkt dat
proefpersonen in de ‘voicemail eerst’ conditie significant vaker volgens de directe en minder vaak
volgens de indirecte structuur schrijven dan proefpersonen in de ‘e-mail direct’ conditie (X2 (1) =
5.09; p = .024). Dat betekent dat men een e-mail vaker volgens de directe structuur schrijft wanneer
men eerst een voicemail inspreekt en daarna een e-mail schrijft, dan wanneer men alleen een e-mail
schrijft.
Argumentatie en beleefdheid
Heeft het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail
invloed op het aantal logische en emotionele argumenten dat proefpersonen noemen in de slecht
nieuws e-mails? Heeft het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een
slecht nieuws e-mail invloed op het aantal positieve en negatieve beleefdheidsstrategieën dat
proefpersonen noemen in de slecht nieuws e-mails?
In tabel 14 worden per conditie de gemiddelden op de argumentatie- en
beleefdheidseigenschappen van de e-mails weergegeven.
Tabel 14: gemiddelden en standaarddeviaties per conditie, op een aantal inhoudseigenschappen van de e-mails.

Eigenschap
Totaal aantal argumenten
Aantal emotionele argumenten
Aantal logische argumenten
Totaal aantal beleefdheidsstrategieën
Aantal positieve beleefdheidsstrategieën
Aantal negatieve beleefdheidsstrategieën

E-mail direct (sd)
2.84 (1.07)
.16 (.62)
2.68 (.69)
3.76 (2.07)
2.96 (1.57)
.80 (.71)

Voicemail eerst (sd)
2.68 (.80)
.8 (.28)
2.60 (.76)
3.04 (.84)
2.44 (.71)
.60 (.65)

Wanneer de gemiddelden uit tabel 14 met een t-toets vergeleken worden, dan blijkt dat de
proefpersonen ongeacht de conditie waarin zij deelnamen aan het onderzoek, een vergelijkbaar
aantal logische en emotionele argumenten gebruiken (p > .05) en een vergelijkbaar aantal positieve
en negatieve beleefdheidsstrategieën gebruiken (p > .05). De e-mails uit beide condities zijn dus even
beleefd en even logisch of emotioneel qua argumentatie.
Om te weten of het aantal gebruikte beleefdheidsstrategieën afhankelijk is van de lengte van
het slecht nieuws bericht, is de hoeveelheid beleefdheidsstrategieën per 50 woorden berekend.
Tabel 15 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties voor het aantal (positieve en negatieve)
beleefdheidsstrategieën per 50 woorden weer.
Tabel 15: gemiddelden en standaarddeviaties, op het aantal beleefdheidsstrategieën per 50 woorden.

Eigenschap
Totaal aantal beleefdheidsstrategieën
Aantal positieve beleefdheidsstrategieën
Aantal negatieve beleefdheidsstrategieën

E-mail direct (sd)
1.12 (.50)
.91 (.43)
.22 (.19)

Voicemail eerst (sd)
1.24 (.35)
1.00 (.28)
.24 (.27)
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Middels een t-toets is bekeken of er een verschil is in het aantal beleefdheidsstrategieën in de slecht
nieuws berichten, wanneer deze gecorrigeerd zijn voor de lengte van het bericht. Per 50 woorden is
het aantal (positieve en negatieve) beleefdheidsstrategieën in de beide condities gemiddeld gelijk, in
alle gevallen p > .05. Dat betekent dat het aantal beleefdheidsstrategieën in een slecht nieuws e-mail
afhankelijk is van de lengte van de tekst. Hoe langer de e-mail wordt, hoe meer
beleefdheidsstrategieën de schrijver gebruikt. Dat verklaart tevens het kleine, niet significante
verschil in aantal beleefdheidsstrategieën in de e-mails tussen de ‘voicemail eerst’ conditie en de ‘email direct’ conditie: de e-mails in de ‘e-mail direct’ conditie zijn langer gebleken dan de e-mails in de
‘voicemail eerst’ conditie. De schrijvers uit de ‘voicemail eerst’ conditie zijn dus niet minder beleefd
dan de schrijvers uit de ‘e-mail direct’ conditie.
Kwaliteit
Door elke slecht nieuws e-mail door zowel een professional als een leek te laten beoordelen met
rapportcijfers op een schaal van één tot en met tien, is een beeld verkregen dat de kwaliteit van deze
slecht nieuws e-mails weergeeft. Tabel 16 laat de gemiddelde beoordelingen per conditie en per type
beoordeling zien.
Tabel 16: gemiddeld kwaliteitsoordeel op de slecht nieuws e-mails, rapportcijfers van één tot en met tien.

Type
Beoordeling leek

E-mail direct (sd)
6.82 (1.22)

Voicemail eerst (sd)
6.39 (1.17)

Beoordeling professional

6.72 (1.41)

5.84 (1.15)

Uit de gemiddelden die tabel 16 laat zien, blijkt al dat de beoordelaars het niet geheel met elkaar
eens zijn. Dat laat de betrouwbaarheidsanalyse ook zien: α = .362. Deze Cronbach’s alpha is te laag
om de beide oordelen samen te kunnen nemen tot één betrouwbaar oordeel (grens: α > .7).
Een t-toets laat zien of de beoordelaars van mening zijn dat de e-mails uit één van de condities
kwalitatief beter zijn dan de e-mails uit de andere conditie. Hieruit blijkt dat de leken van mening zijn
dat de slecht nieuws e-mails uit beide condities kwalitatief gelijkwaardig zijn (t (47.94) = 1.27; p =
.211), terwijl de professionals van mening zijn dat de slecht nieuws e-mails uit de ‘e-mail direct’
conditie kwalitatief beter zijn (t (46.20) = 2.42; p = .020) dan de slecht nieuws e-mails uit de
‘voicemail eerst’ conditie. Dat betekent dat het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het
schrijven van een slecht nieuws e-mail volgens de professionals een negatieve invloed heeft op de
kwaliteit van de slecht nieuws e-mail. De leken zijn van mening dat het inspreken van een slecht
nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail geen invloed heeft op de kwaliteit
van de slecht nieuws e-mail.
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6. Conclusies en advies
Dit onderzoek richtte zich op de volgende vraag: wat is de invloed van het inspreken van een slecht
nieuws voicemailbericht vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mailbericht op het schrijfproces
en de kwaliteit van deze slecht nieuws e-mail? Aan de hand van de resultaten die dit onderzoek
voortgebracht heeft, kunnen er conclusies getrokken worden die bovenstaande vraag
beantwoorden. Daarnaast kan er geconcludeerd worden of de hypothese, het inspreken van een
slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail zorgt ervoor dat schrijvers
een andere fenomenologie aannemen en zich beter in de ontvanger van het slecht nieuws bericht
kunnen inleven, waardoor de e-mail kwalitatief beter wordt dan wanneer er geen voicemail
ingesproken zou zijn, terecht gebleken is. Tot slot zal er op basis van de conclusies geadviseerd
worden of het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws email wel of niet een goede interventie is bij slecht nieuws communicatie.

6.1 Resultaten en betekenissen voor het proces
Wat is het effect van het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht
nieuws e-mail op de productie van deze e-mail? Een aantal in dit onderzoek geanalyseerde aspecten
heeft betrekking op het productieproces van slecht nieuws: het aantal karakters, woorden, zinnen en
alinea’s in slecht nieuws e-mails, tijd, revisie, het lineaire of recursieve verloop van het schrijfproces
en pauzes.
Het onderzoek laat zien dat het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven
van een slecht nieuws e-mail zorgt voor kortere e-mails met minder karakters en woorden, een
snellere schrijftijd, een kortere totale procestijd, minder pauzes en minder revisie dan wanneer men
slechts een slecht nieuws e-mail zou schrijven. Het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór
het schrijven van een slecht nieuws e-mail heeft geen invloed gehad op het lineaire of recursieve
verloop van het schrijfproces.
De betekenis van deze resultaten kan als volgt uitgelegd worden. De lengte van slecht nieuws emails is van invloed op het begrip van de ontvanger. Slecht nieuws e-mails moeten niet te lang zijn,
want “dit conflicteert met de fundamentele wens van de ontvanger de zender meteen te kunnen
begrijpen.” (Jansen & Janssen, 2011b). Omdat het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór
het schrijven van een slecht nieuws e-mail zorgt voor kortere e-mails, kan geconcludeerd worden dat
dit een positieve invloed heeft op de lengte van de slecht nieuws e-mails.
Tijd is een belangrijk aspect in de bedrijfswereld. Uit efficiëntieoogpunt zou het dus beter zijn
wanneer het mededelen van slecht nieuws zo kort mogelijk duurt. Het inspreken van een slecht
nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail, heeft op dit aspect een positief
effect op het schrijfproces van de e-mail. Het inspreken van de voicemail zorgt er namelijk voor dat
het schrijfproces van de e-mail korter wordt. Opmerkelijk is dat ook de totale productietijd (tijd die
nodig is voor het inspreken van de voicemail plus het schrijven van de e-mail) korter wordt wanneer
er voor het schrijven van de e-mail een voicemail ingesproken wordt. In dit geval heeft het inspreken
van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail dus een dubbel
positief effect op de benodigde productietijd.
Het aantal pauzes dat men tijdens het schrijfproces nam en de tijd die men daarvoor nodig had,
zijn een goede indicator voor het gemak waarmee iemand de slecht nieuws e-mail geschreven heeft.
Hoe minder pauzes en hoe korter men tijdens het schrijfproces pauze neemt, hoe minder men hoeft
na te denken over wat men op wil schrijven en hoe gemakkelijker het schrijfproces dus verloopt. Het
inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail heeft als
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het om pauzes gaat een positieve invloed op het schrijfproces. Na het inspreken van een voicemail
neemt men tijdens het schrijven van de e-mail namelijk minder vaak pauze en heeft men minder
pauzetijd nodig dan wanneer men alleen een e-mail zou schrijven. Daarnaast is ook het totale aantal
pauzes in de voicemail en e-mail bij elkaar opgeteld, waaruit blijkt dat men gedurende het inspreken
van een voicemail en daarna het schrijven van een e-mail, in totaal minder pauzes neemt dan
wanneer men alleen de e-mail zou schrijven. Op het aspect pauzes heeft het inspreken van een
slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail dus een dubbele positieve
invloed.
Het feit dat een schrijver minder vaak reviseert wanneer deze vóór het schrijven een voicemail
inspreekt, duidt erop dat het schrijfproces hierdoor gemakkelijker verloopt. Het inspreken van een
slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail heeft wat betreft revisie dus
een positieve invloed op het schrijfproces van de slecht nieuws e-mail.
Dat het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws email geen invloed heeft gehad op het lineaire of recursieve verloop van het schrijfproces, heeft op
een aantal aspecten betekenis. Het schrijfproces is niet afhankelijk geweest van de schrijftaak die
gegeven is, en de tijdspanne waarin de tekst geschreven zou moeten zijn (proefpersonen kregen
onbeperkt de tijd). Daarnaast bleek het schrijfproces niet afhankelijk van het middel waarmee de
tekst zou moeten worden gematerialiseerd, de explicietheid van de opdracht en het type tekst dat
moest worden geschreven. Het enigszins tegenvallende resultaat op dit gebied kan te maken hebben
met het feit dat de schrijvers in dit onderzoek onervaren waren met het nieuws dat ze de ontvanger
moesten melden. Het zou kunnen dat, wanneer het melden van het bericht meer routinematig
gebeurt, men zich niet hoeft te bezinnen op de doelen en doelgroepen zodat het schrijven lineair
gebeurt en het de schrijver gemakkelijker af zal gaan.
Op het schrijfproces heeft het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van
een slecht nieuws e-mail dus een positieve invloed gehad. Is deze positieve invloed ook zichtbaar in
de uiteindelijke producten, de slecht nieuws e-mails?

6.2 Resultaten en betekenissen voor het product
Wat is het effect van het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht
nieuws e-mail op de kwaliteit van deze e-mail? Een aantal in dit onderzoek geanalyseerde aspecten
heeft betrekking op het geproduceerde product: de directe of indirecte structuur waarvolgens het
slecht nieuws bericht gestructureerd is, argumentatie, beleefdheid en kwaliteit in de vorm van
rapportcijfers.
Het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail
zorgt ervoor dat de slecht nieuws berichten vaker volgens de directe dan indirecte structuur
gestructureerd worden. Dat geldt niet alleen voor de eerst geproduceerde slecht nieuws berichten,
maar ook voor de slecht nieuws e-mails. In zowel de eerst geproduceerde slecht nieuws berichten als
de slecht nieuws e-mails, zijn argumenten vaker logisch dan emotioneel, het inspreken van een
slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail heeft niet gezorgd voor
betere argumentatie. Ook heeft de interventie geen invloed gehad op het aantal (positieve en
negatieve) beleefdheidsstrategieën in de slecht nieuws e-mails. Schrijvers die geen voicemail
ingesproken hebben voor het schrijven van de e-mail, blijken dus even beleefd te zijn als schrijvers
die de voicemail wel inspraken. Tot slot is de kwaliteit van de slecht nieuws e-mail uitgedrukt in een
rapportcijfer. Professionele beoordelaars zijn van mening dat de slecht nieuws e-mails kwalitatief
slechter worden wanneer men vóór het schrijven ervan een slecht nieuws voicemail ingesproken
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heeft, leken zijn van mening dat het inspreken van een slecht nieuws voicemail geen effect heeft op
de kwaliteit van de slecht nieuws e-mail.
Wat betekenen deze resultaten nu, in het licht van hetgeen er uit eerder onderzoek naar deze
variabelen is gebleken? Het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een
slecht nieuws e-mail heeft een negatief effect op de structuur van de slecht nieuws e-mail, omdat uit
onderzoek is gebleken dat een slecht nieuws bericht volgens de indirecte structuur door de
ontvanger beter gewaardeerd zou worden dan een slecht nieuws bericht volgens de directe
structuur. De indirecte structuur werkt op de overtuiging van de ontvanger en heeft een positieve
invloed op het imago van de zender. Dit zijn twee variabelen die in mijn onderzoek erg belangrijk
waren. Daarnaast lijkt tekstbegrip voor beide structuren gelijk te zijn, wel draagt de indirecte
structuur bij aan de rationaliteit van zowel de zender als de ontvanger. De ontvanger kan de
redenering en verklaring van de schrijver namelijk op de voet volgen (Jansen & Janssen, 2011b).
Het toevoegen van argumenten aan een slecht nieuws bericht leidt tot een positievere
beoordeling van dat bericht, de zender en de achterliggende organisatie dan wanneer er geen
argumenten toegevoegd zouden worden (Jansen & Janssen, 2011a). Dat er argumenten gebruikt
werden tijdens het inspreken of schrijven van het slecht nieuws bericht is zeker. In de slecht nieuws
berichten werden meer logische dan emotionele argumenten genoemd, het inspreken van een slecht
nieuws voicemail vóór het schrijven van de e-mail heeft geen invloed op het inlevingsvermogen in de
ontvanger gehad. Er werden door het inspreken van de voicemail namelijk niet meer emotionele
argumenten aan de e-mail toegevoegd. Ook het aantal logische argumenten was ongeveer gelijk
voor beide condities. Het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een
slecht nieuws e-mail leidt dus niet tot een verbetering van de argumentatie in de slecht nieuws email.
Slecht nieuws berichten zijn Face Treatening Acts, welke verzacht kunnen worden door het
gebruik van positieve of negatieve beleefdheidsstrategieën. Het is echter wel zo dat het toevoegen
van beleefdheidsstrategieën slecht nieuws berichten langer, indirecter en ambiguer maakt dan
wanneer er geen beleefdheidsstrategieën toegevoegd zouden worden. “Dit conflicteert met de
fundamentele wens van de ontvanger de zender meteen te kunnen begrijpen.” (Jansen & Janssen,
2011b). Beleefdheidsstrategieën blijken dus niet altijd een positief effect te hebben op een slecht
nieuws bericht. Slecht nieuws berichten kunnen kwalitatief beter worden wanneer er minder
beleefdheidsstrategieën gebruikt worden. Na het inspreken van een slecht nieuws voicemail worden
de e-mails korter, waardoor ze absoluut gezien minder beleefdheidsstrategieën bevatten dan de emails waar vooraf geen voicemail is ingesproken. De e-mails die geschreven zijn na het inspreken van
de voicemail zijn echter niet minder beleefd. Enerzijds heeft het inspreken van een slecht nieuws
voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail een positieve uitwerking op de beleefdheid
in de slecht nieuws e-mails: de berichten worden door het toevoegen van de beleefdheidsstrategieën
niet langer, indirecter en ambiguer dan nodig is en bevatten absoluut gezien minder (positieve)
beleefdheidsstrategieën. Anderzijds heeft de voicemail zelf een negatieve uitwerking op de positieve
beleefdheid: de voicemails zijn erg positief beleefd gebleken, terwijl positieve beleefdheid een
contraproductieve werking kan hebben. De invloed van het inspreken van een slecht nieuws
voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail op de beleefdheid van deze e-mail is dus
dubieus.
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6.3 Verwachtingen en verklaringen
Uit bovenstaande resultaten en de betekenis daarvan, kan worden afgeleid dat het inspreken van
een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail in het algemeen een
positieve invloed heeft op het schrijfproces, maar dat de invloed op de kwaliteit van het product in
het algemeen negatief is. De hypothese, het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het
schrijven van een slecht nieuws e-mail zorgt ervoor dat schrijvers een andere fenomenologie
aannemen en zich beter in de ontvanger van het slecht nieuws bericht kunnen inleven, waardoor de
e-mail kwalitatief beter wordt dan wanneer er geen voicemail ingesproken zou zijn, blijkt dus niet te
zijn uitgekomen. De e-mails blijken te weinig verschillen te vertonen op de variabelen die de kwaliteit
van deze e-mails zouden moeten uitdrukken. Voorbeeld 10 en 11 maken duidelijk dat de verschillen
tussen de e-mails uit beide condities inderdaad minimaal zijn:
Voorbeeld 10, e-mail uit de ‘voicemail eerst’ conditie, proefpersoon 47.

Goedemiddag meneer,
Naar aanleiding van de auto die u vorige week bij ons hebt afgeleverd, wil ik u graag op de hoogte stellen van
de voortgang. Wij hebben helaas vast moeten stellen dat de auto zodanig is beschadigt dat verdere reparatie
vrijwel onmogelijk is. Het carossere, oftewel het skelet van uw auto, is te hervormd om in goede staat te
herstellen. Hierdoor lopende kosten tevens hoger op dan de waarde van uw auto. Mocht u van plan zijn om
de auto wel zover mogelijk te herstellen, dan zou de reparatie drie maanden duren. Wij keren u echter wel
een bedrag uit van 8500 euro als u de auto niet laat repareren. Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te
hebben gesteld.
Met vriendelijke groet,
Marijn Brok
Voorbeeld 11, e-mail uit de ‘e-mail direct’ conditie, proefpersoon 2.

Beste meneer Jansen,
Gisteren ben ik bij garage Pieters&zoon langsgekomen om de schade aan uw auto te beoordelen. Ik heb
persoonlijk met het hoofd van de garage naar de auto gekeken en moet u helaas vertellen dat deze Total-loss
verklaard moet worden. Het repareren van de auto zou erg duur worden en uiteindelijk weinig meer
opleveren – de carosserie is vervormd en dit kan niet meer hersteld worden. Ik raad u daarom aan om een
andere auto te kopen.
De vergoeding van de dagwaarde van de auto is €8.500. Mocht u toch willen kiezen voor reparatie dan zal dit
3 maanden duren en helaas kunnen wij dit niet vergoeden.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u mij bereiken op telefoonnummer
xxx-xxxxx-xx.
Met vriendelijke groet,
H.E. Appelscha
Schade-expert

Bovenstaande e-mails zijn beide volgens de directe structuur geschreven. Beide e-mails bevatten drie
logische argumenten, de emotionele argumenten ontbreken. In beide e-mails zijn twee positieve
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beleefdheidsstrategieën en één negatieve beleefdheidsstrategie aanwezig. Deze twee e-mails zijn erg
representatief voor de overige e-mails in beide condities, dit patroon is namelijk veel voorkomend.
Bovenstaande voorbeelden laten zien dat de verschillen tussen beide condities erg minimaal
zijn. Hiervoor zijn een aantal verklaringen denkbaar. Enerzijds kan de mediakeuze die in dit
onderzoek gemaakt is, van invloed zijn geweest. Zorgt het medium voicemail er wel (in voldoende
mate) voor dat zenders een andere fenomenologie aannemen, waardoor zij zich beter in de
ontvanger zouden kunnen inleven? Voicemail is dan wel meer op de ontvanger gericht dan e-mail,
maar minder dan de telefoon of face-to-face. Het zou zo kunnen zijn dat zenders meer cues van de
ontvanger nodig hebben om daadwerkelijk een andere fenomenologie aan te kunnen nemen, dan de
cues die via het medium voicemail beschikbaar zijn.
Anderzijds is het mogelijk dat er wel verschillen zijn tussen de e-mails waar voorafgaand aan het
schrijven wel of geen voicemail is ingesproken, maar dat deze niet zijn gebleken uit de variabelen die
in dit onderzoek de kwaliteit van de e-mails gemeten hebben. Een onderzoek met andere
kwaliteitsvariabelen zou mogelijk dus andere resultaten kunnen opleveren.
Tot slot is denkbaar dat mensen een strikte scheiding maken tussen de media die zij gebruiken.
Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat er geen transfer heeft plaatsgevonden van het
inlevingsvermogen in de ontvanger tijdens het inspreken van de voicemail naar het schrijfproces van
de e-mail. Mensen zijn niet monomediaal, maar zijn in staat voor elk medium dat zij gebruiken de
bijbehorende conventies toe te passen.

6.4 Advies
Op het productieproces heeft het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van
een slecht nieuws e-mail in het algemeen een positieve invloed. Het zorgt er namelijk voor dat
schrijvers minder karakters, woorden, zinnen en alinea’s in de slecht nieuws e-mails schrijven, en dat
deze schrijvers minder tijd nodig hebben om het schrijfproces uit te voeren. Ook reviseren de
schrijvers minder en nemen zij minder pauzes. Op het lineaire of recursieve verloop van het
schrijfproces heeft het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht
nieuws e-mail geen invloed.
Op de kwaliteit van het product echter, heeft het inspreken van een slecht nieuws voicemail
vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail in het algemeen een negatieve invloed. De e-mail
verliest kwaliteit, de voicemails zijn erg positief beleefd terwijl dat contraproductief werkt, en de emails worden na het inspreken van een voicemail vaker direct dan indirect gestructureerd. Daarnaast
blijkt het inspreken van een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail
geen invloed te hebben op de argumentatie en beleefdheid in deze e-mails.
Ik ben van mening dat de vooruitgang in het schrijfproces niet mag opwegen tegen het
kwaliteitsverlies in de slecht nieuws e-mails. Men moet te allen tijde de kwaliteit van het product
bewaken. Het is namelijk het product dat naar de klant gestuurd wordt, en waaruit het goede imago
van het bedrijf moet blijken. Daarom zou ik, op basis van dit onderzoek, willen adviseren om,
wanneer men slecht nieuws via e-mail wil brengen, vooraf géén slecht nieuws voicemail in te
spreken.
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7. Discussie
De resultaten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen en het advies dat hieruit voortvloeide,
moeten in een bepaald licht worden bekeken. Het is belangrijk dat men de inhoud van het slechte
nieuws bericht van belang laat zijn bij de keuze van een communicatiemedium. Bepaalde slecht
nieuws berichten, zoals bijvoorbeeld een arts-patiënt gesprek, kunnen beter niet via voicemail en/of
e-mail gecommuniceerd worden. De media voicemail en e-mail zijn geschikt voor slecht nieuws
berichten waarvan de impact niet levensbedreigend is en waaraan verder geen risico’s verbonden
zijn. Wanneer dat wel het geval is, kan men beter kiezen voor een ander, vaak persoonlijker
communicatiemiddel.
Zoals elk onderzoek, kent ook dit onderzoek zijn onvolkomenheden. Allereerst bleek het werven
van proefpersonen lastig te zijn. Het onderzoek vereiste persoonlijke deelname en kostte elke
proefpersoon tijd. Uiteindelijk is het gelukt om in persoonlijke kring en met wat hulp van anderen
voldoende proefpersonen te werven. Het aantal dat ik van tevoren voor ogen had heb ik helaas niet
gehaald, wel heb ik bij voldoende proefpersonen data af kunnen nemen zodat de condities een
valide grootte hebben gekregen. Voor vervolgonderzoek zou het echter beter zijn om bij een groter
aantal proefpersonen data af te nemen. Daarnaast hebben aan dit onderzoek veel proefpersonen
deelgenomen die geen ervaring hadden met het inleven in een casus, en/of het moeten mededelen
dat een auto total loss is verklaard. Daardoor is het niet zeker of de invloed van het inspreken van
een slecht nieuws voicemail vóór het schrijven van een slecht nieuws e-mail ook optreedt wanneer
de schade-experts zelf een slecht nieuws voicemail inspreken voordat zij een slecht nieuws e-mail
schrijven. Ook dat zou uit vervolgonderzoek moeten blijken.
Een tweede onvolkomenheid in dit onderzoek is de revisie-analyse. Het programma Inputlog
versie 3.0 geeft wel wat informatie over revisie tijdens het schrijfproces, maar kan nog geen revisieanalyses uitvoeren. Dit is opgelost door te tellen hoe vaak elke proefpersoon de knoppen backspace
of delete ingetoetst heeft. Deze oplossing biedt enig inzicht in de revisie tijdens het schrijfproces,
maar geeft helaas geen volledig beeld. Vlak na het afnemen van de data werd er een nieuwe versie
van het programma Inputlog beschikbaar gesteld, versie 5.0. Met deze versie is het wel mogelijk om
Inputlog revisie-analyses uit te laten voeren. Voor vervolgonderzoek raad ik dan ook aan de nieuwste
versie van Inputlog te gebruiken, zodat er zo veel mogelijk analyses gedaan kunnen worden met de
verzamelde data en de resultaten en conclusies daarmee zo volledig mogelijk gemaakt kunnen
worden.
Het onderzoek naar de invloed van het inspreken van een slecht nieuws voicemailbericht vóór
het schrijven van een slecht nieuws e-mailbericht op het schrijfproces en de kwaliteit van deze email, heeft zich voornamelijk gericht op de zender van het slechte nieuws. Aan de ontvanger van het
slechte nieuws is helaas niet tegemoet gekomen met het advies voorafgaand aan het schrijven en
verzenden van een slecht nieuws email, géén slecht nieuws voicemail in te spreken. Maar, stelt de
ontvanger een slecht nieuws voicemail voorafgaand aan een slecht nieuws e-mail wel op prijs, en
heeft het geen negatieve invloed op de perceptie van de ontvanger? Dit zijn vragen welke in dit
onderzoek niet aan bod zijn gekomen, maar welke wel belangrijk zijn voor de communicatiepraktijk.
Daarom raad ik ook vervolgonderzoek op deze gebieden aan.
Naar aanleiding van dit onderzoek is duidelijk geworden dat het combineren van voicemail en email bij het brengen van slecht nieuws geen positief effect heeft op de kwaliteit van het product.
Helaas wordt er dus niet aan bepaalde verlangens en gevoelens van zowel de zender als de
ontvanger voldaan, wanneer men géén slecht nieuws voicemail inspreekt vóór het schrijven van een
slecht nieuws e-mail. Het brengen van slecht nieuws is en blijft een vervelende aangelegenheid,
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misschien dat er een andere combinatie van media is die het communiceren van slecht nieuws voor
beide partijen wat gemakkelijker maakt. Ook dat zou uit vervolgonderzoek kunnen blijken.
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