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VOORWOORD 

 

Geef samen met het Wereld Natuur Fonds de aarde door. Helpen kan op vele manieren. Kies jouw 

manier!
1
” 

 

Toen het een paar maanden geleden tijd was om een scriptieonderwerp te kiezen, besloot ik al snel 

onderzoek te willen doen voor de organisatie Wereld Natuur Fonds.  Na verschillende ideeën koos ik 

mijn manier om het Wereld Natuur Fonds te helpen de aarde door te geven, namelijk een onderzoek 

naar het voorlichtingsspotje ‘De natuur dat ben jij’.  

 

De afgelopen maanden heb ik veel geleerd. Niet alleen door de boeken die ik heb gelezen, maar ook 

door het scriptietraject dat ik heb doorlopen. Tijdens dit traject word je gedwongen keuzes te maken 

en te onderbouwen, feedback te verwerken, onderzoek te doen en je kennis en vaardigheden in te 

zetten om je scriptie masterwaardig te maken.  

 

Gelukkig heb ik van verschillende mensen ondersteuning gehad tijdens dit traject. Allereerst van mijn 

begeleider Iris van Veenendaal die met haar expertise en scherpe feedback sturing gaf aan de scriptie 

en die mij motiveerde door te werken als ik even vastzat. Ik wil haar daarvoor erg bedanken. Ook wil 

ik Eugène Loos bedanken voor de tijd die hij heeft genomen om met mij mee te denken en voor de 

motiverende feedback die ik van hem kreeg. Daarnaast wil ik Vincent Breedveld, een van de makers 

van het voorlichtingsspotje, en alle respondenten bedanken voor hun medewerking aan het onderzoek. 

 

Tot slot wil ik mijn medestudenten bedanken voor de tips en gezellige pauzes, die ervoor zorgden dat 

ik weer gemotiveerd aan het werk kon, en wil ik mijn ouders, tante en zus bedanken voor het aanhoren 

van mijn verhalen en voor hun steun. 

 

Margot Lamie 

 

Utrecht, juni 2012 
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SAMENVATTING 

 

Het Wereld Natuur Fonds streeft naar een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. 

Vanuit deze doelstelling zijn ze in maart gestart met de campagne ‘De natuur dat ben jij’. Bij deze 

campagne staan de website wnf.nl/50manieren met 50 manieren om bij te dragen aan duurzaamheid en 

het voorlichtingsspotje ‘De natuur dat ben jij’ centraal. Het doel van mijn onderzoek is inzichtelijk 

maken hoe het spotje geïnterpreteerd wordt door Nederlandse burgers zonder kinderen en Nederlandse 

burgers met kinderen en of het zien van het spotje bij deze groepen uiteindelijk leidt tot verandering in 

attitude ten opzichte van duurzaamheid en in het voornemen van ander gedrag. Mijn onderzoeksvraag 

is dan ook: 

Welke invloed heeft het voorlichtingsspotje van het Wereld Natuur Fonds in het kader van de 

campagne ‘De natuur dat ben jij’ op de attitude en gedragsintentie met betrekking tot duurzaamheid 

van Nederlandse burgers zonder kinderen en Nederlandse burgers met kinderen? 

Om deze vraag te beantwoorden heb ik een interview gehouden met een van de makers van het spotje 

om inzicht te krijgen in de verwachtingen en beweegredenen bij de vormgeving van het 

voorlichtingsspotje. Volgens hem is de boodschap van het spotje ‘wees je bewust van het feit dat de 

mens onderdeel uitmaakt van de natuur en verantwoordelijkheid heeft om er zorgvuldig mee om te 

gaan, zodat de aarde doorgegeven kan worden aan volgende generaties’. Daarnaast probeert de maker 

met het spotje de kijker te overtuigen de website wnf.nl/50manieren te bekijken om manieren te kiezen 

om de aarde door te geven. De boodschap wordt in het filmpje uitgebeeld door een verhaal waarin 

Doutzen Kroes, die staat voor de huidige generatie en de schoonheid/kwetsbaarheid van de natuur, 

centraal staat. Zij wordt afgebeeld als onderdeel van de natuur, doordat het water over haar lichaam 

stroomt en de planten op haar groeien. Zij geeft de natuur door, door het voetje van een baby (die staat 

voor de volgende generaties) vast te pakken en de traan en de planten over te laten lopen. Het belang 

van het nemen van verantwoordelijkheid komt ook naar voren door de traan die de boodschap ‘er is 

iets ergs aan de hand’ geeft. De muziek en de donkere kleuren zijn ingezet om de aandacht van de 

kijker te trekken en een mysterieuze sfeer te creëren. De tekst aan het einde is ingezet om de beelden 

te ondersteunen en om de boodschap ‘ga naar wnf.nl om jouw manier te kiezen om de aarde door te 

geven’ naar voren te brengen.  

Ik heb vervolgens een literatuurstudie gedaan naar betekenisgeving van tekens en bewegende beelden. 

Hierbij heb ik ook onderzoek gedaan naar persuasieve communicatie en aan de hand van de 

zogenaamde Reasoned Action Approach van Ajzen & Fishbein naar gedragsverandering. Vervolgens 

heb ik op basis van deze literatuurstudie een onderzoeksinstrument gemaakt waar de zes thema’s 

verhaal/boodschap, verhaallijn, tekens, metaforen, nondiegetic material en emoties centraal staan. Dit 

onderzoeksinstrument is gebruikt om een semiotische analyse van het spotje te maken. Dit is om 

inzicht te krijgen in hoe het spotje geïnterpreteerd kan worden en welke tekens, sfeer en gevoelens 

hieraan bijdragen. Uit de analyse komt naar voren dat het verhaal wordt uitgebeeld met de visuele 

tekens aardbol, pupil, traan, mens, zonlicht, water, planten, bloemen, hand, baby en babyvoetje. 

Daarnaast bestaat het uit de indexen stuifmeel dat staat voor de voortplanting van planten, Doutzen 

Kroes die staat voor huidige generatie en schoonheid/kwetsbaarheid van de natuur, planten en 

vlinders, die staan voor alle planten en alle dieren, het water dat staat voor bron van leven en de baby 

die staat voor de volgende generaties. Het spotje bevat ook twee metonymieën die zorgen dat een deel 

van de boodschap, namelijk zorgen voor de natuur, gemakkelijker en vanzelfsprekender lijkt. De 

tekstuele tekens in het spotje zijn drie zinnen. ‘De natuur dat ben jij’ en ’Geef de aarde door’ zijn een 

verduidelijking van de visuele tekens en ‘Kies jouw manier op wnf.nl’ is een deel van de boodschap 

die niet met visuele tekens wordt uitgebeeld. Uit de analyse blijkt dat de donkere, egale achtergrond, 

het licht (visuele tekens) en de achtergrondmuziek (auditief teken) het verhaal ondersteunen door de 
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aandacht van de kijker te sturen en een mysterieuze sfeer te creëren. Uit de analyse komt vervolgens 

naar voren dat deze tekens samen een verhaal in de vorm van een blame-the-victim story uitbeelden. 

In het begin van het verhaal heeft de mens verdriet bij het zien van de aarde. Vervolgens wordt verteld 

dat de mens een onderdeel is van de natuur en voor de natuur kan en moet zorgen, zodat de volgende 

generaties ook kunnen leven als onderdeel van de natuur. Uit de analyse blijkt ook dat wordt 

ingespeeld op het gevoel van verdriet en het gevoel van verantwoordelijkheid. 

Om inzicht te krijgen in de betekenisgeving van de kijker heb ik in totaal zestien interviews gehouden, 

acht met Nederlandse burgers zonder kinderen en acht met Nederlandse burgers met kinderen, aan de 

hand van een topiclijst. Deze lijst is gebaseerd op bovengenoemd onderzoeksinstrument en bevat de 

thema’s tekens, verhaal/boodschap, sfeer, gevoelens. Daarnaast wordt het thema overtuigingskracht 

behandeld om inzicht te krijgen in de invloed van het spotje op de attitude en gedragsintentie. 

Uit de analyse van de interviews komt naar voren dat door de meeste respondenten zonder kinderen en 

respondenten met kinderen twee verhalen naar voren worden gehaald. Eén verhaal beschrijft de 

gebeurtenissen in de film, dus een mens die naar de aarde kijkt en verdriet heeft, het water dat over het 

lichaam van de vrouw stroomt en zorgt dat plantjes kunnen groeien en uiteindelijk de vrouw die het 

water en de planten doorgeeft aan een baby. Het andere verhaal is een onderliggend verhaal. Dit wordt 

naar voren gehaald als de respondenten begrijpen dat Doutzen Kroes staat voor de huidige generatie, 

de baby staat voor de nieuwe generatie en de planten/het water staan voor de natuur. Hierdoor zien ze 

in het filmpje de huidige generatie die zorgt voor de natuur, zodat het behouden wordt voor de 

volgende generaties op aarde. Opvallend is dat twee respondenten zonder kinderen geen verhaal uit 

het spotje kunnen halen. Daarnaast komt uit de analyse van de interviews naar voren dat het grootste 

gedeelte van beide groepen respondenten vindt dat de boodschap is dat de mens moet zorgen voor de 

aarde omdat de mens een onderdeel is van de natuur en om de natuur door te kunnen geven aan 

toekomstige generaties. Een aantal respondenten uit beide groepen haalt de onbedoelde boodschap 

‘wees zuinig met water’ uit het spotje. Een aantal respondenten met kinderen halen ook de boodschap 

‘geef je instelling om duurzaam met de aarde om te gaan door aan je kinderen’ uit het spotje. De 

boodschap wordt door de meeste respondenten naar voren gehaald uit een combinatie van beeld en 

tekst. Opvallend is dat slechts één respondent de boodschap ‘ga naar wnf.nl om jouw manier te kiezen 

om de aarde door te geven’ ziet. Vervolgens blijkt uit de analyse van de interviews dat vooral de 

respondenten zonder kinderen, maar ook een aantal respondenten met kinderen vinden dat het filmpje 

geen gevoelens oproept. Eén respondent zonder kinderen en een aantal respondenten met kinderen 

vinden dat het filmpje inspeelt op hun verantwoordelijkheidsgevoel, doordat het filmpje laat zien dat 

het slecht gaat met de aarde. Het komt volgens de respondenten met kinderen ook, doordat het filmpje 

laat zien dat de natuur doorgegeven moet worden aan de volgende generatie. Dit spreekt hen aan op 

hun verantwoordelijkheidsgevoel, omdat ze zelf kinderen hebben. Tot slot komt uit de analyse van de 

interviews naar voren dat de meeste respondenten zonder kinderen het spotje niet overtuigend vinden 

en de meeste respondenten met kinderen het spotje wel overtuigend vinden. Het is volgens de 

respondenten niet overtuigend, omdat het verhaal te vergezocht is of omdat ze zich niet aangesproken 

voelen. De meeste respondenten met kinderen vinden het overtuigend, doordat het spotje het 

verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur oproept. Opvallend is dat geen van de respondenten 

aangeeft ander gedrag te zullen vertonen naar aanleiding van het filmpje. 

Inzicht in de invloed van het filmpje op de attitude en gedragsintentie van de Nederlandse burgers 

zonder kinderen en Nederlandse burgers met kinderen wordt ook verkregen door middel van het 

voorleggen van vragenlijsten voor en na het zien van het filmpje. Uit de analyse van de vragenlijsten 

komt naar voren dat de invloed van het spotje op de attitude van de respondenten zonder kinderen in 

totaal 9 stappen in de positieve richting op de antwoordschalen is. Bij de respondenten met kinderen 

heeft het in totaal voor 28 stappen in de positieve richting op de antwoordschalen gezorgd. Uit de 

analyse van de vragenlijsten blijkt dat de invloed van het spotje op de gedragsintentie van de 
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respondenten zonder kinderen  in totaal 6 stappen in de positieve richting op de antwoordschalen is. 

De invloed bij de respondenten met kinderen is in totaal 5 stappen in de positieve richting op de 

antwoordschalen. 

Er kan geconcludeerd worden dat het spotje gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet effectief is. Het spotje 

is allereerst wel effectief, doordat het veel positieve invloed heeft op de attitude van de Nederlandse 

burgers met betrekking tot duurzaamheid. De effectiviteit wordt echter verlaagd, doordat het spotje 

weinig invloed heeft op de gedragsintentie met betrekking tot duurzaamheid. Daarnaast kan 

geconcludeerd worden dat het spotje effectiever is bij de Nederlandse burgers met kinderen dan bij de 

Nederlandse burgers zonder kinderen. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

 

Dit eerste hoofdstuk vormt de inleiding op mijn scriptie. In 1.1 zal de aanleiding van het onderzoek 

worden besproken. In 1.2 wordt duidelijk gemaakt welke positie ik als onderzoeker inneem bij dit 

onderzoek en wat mijn invalshoek is bij mijn onderzoek. De informatie uit de eerste twee paragrafen 

maakt duidelijk waarom gekozen is voor de onderzoeksvragen die in 1.3 worden besproken. Bij de 

onderzoeksaanpak (paragraaf 1.4) komt naar voren welke onderzoeksmethoden gebruikt zullen 

worden om de informatie te verzamelen die nodig is om onderzoeksvragen te beantwoorden. Wanneer 

het onderzoek voor deze scriptie is besproken, wordt aangegeven waarom dit onderzoek zowel 

wetenschappelijk als maatschappelijk relevant is. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een vooruitblik 

op de rest van de scriptie. 

 

 

 

1.1 AANLEIDING: DE NATUUR DAT BEN JIJ 

“Natuurbescherming is nu harder nodig dan ooit. Om een leefbare toekomst te waarborgen voor 

mens en natuur, kan iedereen meehelpen. Geef de aarde door op jouw manier” 

(wnf.nl/watdoetwnf, 10 maart 2012) 

 

Dit is de boodschap van de nieuwste campagne ‘De natuur dat ben jij’ van het Wereld Natuur Fonds 

(WNF). Deze campagne is de opvolger van de campagne Earth Hour. Het WNF is sinds 1962 actief en 

zet zich in voor natuurbescherming over de hele wereld. Het WNF streeft naar een wereld waarin de 

mens leeft in harmonie met de natuur. Hierbij zijn twee globale doelen geformuleerd. Ze streven naar 

het beschermen van de belangrijkste leefgebieden van planten en dieren. Daarnaast streven ze naar het 

aanpakken van bedreigingen en het samenwerken met burgers, overheden en organisaties aan 

oplossingen voor een verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen van de aarde 

(wnf.nl/overwnf/missieendoelen, 10 april 2012). Vanuit dit laatste doel wordt sinds 2006 jaarlijks 

wereldwijd Earth Hour georganiseerd in het laatste weekend van maart (lokale tijd).  

 

“Hundreds of millions of people, business and goverments around the world unite each year 

to support the largest environmental event in history – Earth Hour” (earthhour.org/about-

earth-hour, 13 maart 2012) 

 

De campagne Earth Hour vraagt alle landen, gemeenten, organisaties en burgers één uur lang hun licht 

uit te doen. Hierbij gaat het om de duurzaamheid van de aarde. Het WNF geeft hierbij aan: 

 

“Door één uur lang het licht uit te doen, geef je samen met andere mensen en organisaties een 

signaal af dat jij de toekomst van de aarde belangrijk vindt en je zorgen maakt over de 

klimaatverandering.” (wnf.nl/earthhour, 28 februari 2012).  

 

In maart 2012 deden 6.525 steden in 150 landen mee. In Nederland deden 34.823 deelnemers, 

waaronder 837 organisaties en 114 gemeenten, een uur het licht uit tijdens Earth Hour. 

(wnf.nl/earthhour/doe mee, 5 april 2012). 
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NA EARTH HOUR  

 

“En na Earth Hour? 50 andere manieren om de aarde door te geven” (wnf.nl/earthhour, 5 

april 2012) 

 

Het WNF vindt het signaal dat de toekomst van de aarde belangrijk is en er zorgen zijn over 

klimaatsverandering een belangrijke stap in de goede richting. Het is volgens hen echter ook van 

belang deze statements om te zetten in actie. Dit betekent dat er beter moet worden omgegaan met de 

aarde om de toekomst van de aarde te verbeteren en de klimaatverandering tegen te gaan. Daarom is 

het WNF in maart naast Earth Hour gestart met de campagne ‘De natuur dat ben jij’. Ter ere van het 

50-jarige bestaan heeft het WNF voor de campagne 50 manieren bedacht om de aarde door te geven.  

 

Voor deze campagne is het van belang dat mensen zich bewust worden van het belang van het 

doorgeven van de aarde en daarnaast de website wnf.nl/50manieren bezoeken om zich te laten 

inspireren door manieren om de aarde door te geven of om zelf een manier toe te voegen. Om dit te 

bereiken, zijn er diverse middelen ingezet. Zo krijgen de deelnemers van Earth Hour een mail over 

deze campagne en deze website, is er een link geplaatst op de site van Earth Hour en is er een 

voorlichtingsspotje gemaakt dat wordt uitgezonden op tv. Dit voorlichtingsspotje is een belangrijk 

onderdeel doordat het gericht is op een grote doelgroep, namelijk alle burgers van Nederland. 

Daarnaast kan aangenomen worden dat het een groot bereik heeft omdat het op nationale tv-zenders 

uitgezonden wordt (wnf.nl/50manieren, 20 maart 2012). Ondanks dat het veel mensen kan en zal 

bereiken, heeft het WNF nog weinig inzicht in het effect dat het voorlichtingsspotje uiteindelijk heeft 

op de kijkers. Hieraan hoop ik in deze scriptie een bijdrage te kunnen leveren. 

 

Ik heb persoonlijk affiniteit met het WNF. Ik vind het streven naar een wereld waarin de mens leeft in 

harmonie met de natuur, en het behalen van de bovenstaande doelen van het WNF, erg belangrijk. 

Hierdoor ben ik sinds 2008 donateur van en vrijwilliger bij het WNF. Door middel van mijn 

onderzoek hoop ik een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan de campagne ‘50 manieren’ en 

daarmee aan het nastreven van de doelen van het WNF.  

 

De keuze voor onderzoek naar het effect van het voorlichtingsspotje komt door het vak ‘Veranderen 

met beleid’ dat ik tijdens mijn Master Communicatie, Beleid & Management heb gevolgd. Hierbij 

werd onder andere ingegaan op de manier waarop publieke organisaties een externe doelgroep 

proberen te overtuigen via een communicatiemiddel. Door middel van inzichten uit de semiotiek werd 

hier ingegaan op de interpretatie van communicatie-uiting door de ontvangers.  Één van de conclusies 

bij dit vak was dat de bedoelde boodschap van de zender lang niet altijd door de ontvanger eruit werd 

gehaald. De inzichten en conclusies, die tijdens dit vak naar voren zijn gekomen, ga ik nu gebruiken 

voor de analyse van het voorlichtingsspotje van het WNF om inzicht te krijgen in het effect ervan op 

de kijkers. 

 

 

 

1.2 ONDERZOEKSPOSITIONERING 

Bij het uitvoeren van onderzoek is het van belang je bewust te zijn van jouw manier van kijken naar de 

wereld. De manier van kijken naar begrippen als onderzoek, werkelijkheid en organisaties heeft 

invloed op de aanpak van het onderzoek en het interpreteren van onderzoeksresultaten. Dit komt ook 

naar voren in het artikel ‘Describing differences in approaches to organization science’ van Deetz 

(2000). In zijn artikel geeft hij commentaar op de strikte indeling van alle verschillende 
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onderzoeksperspectieven in vier categorieën in het artikel van Burell & Morgan. Burell & Morgan 

(2000) delen onderzoeksperspectieven in in de paradigma’s functionalist, interpretatief, radicaal 

humanist en radicaal structuralist, op basis van opvatting over de wetenschap en de samenleving (p. 

110). Deetz (2000) onderscheidt, naar aanleiding van de kritiek op het artikel van Burell & Morgan, 

zelf twee dimensies en benadrukt hierbij dat het juist niet gaat om de categorisering van de  

onderzoeksperspectieven, maar dat de  focus ligt op het zichtbaar maken van de overeenkomsten en 

verschillen tussen de perspectieven (Deetz, 2000, p. 131). De eerste dimensie bestaat uit de twee 

extremen elite/a priori en local/emergent. Elite/a priori houdt in dat de concepten in het onderzoek zijn 

vormgegeven door de onderzoeker en niet meer veranderen tijdens het onderzoek. Local/emergent  

betekent dat concepten van het onderzoek ontwikkeld worden in samenwerking met de leden van de 

organisatie en tijdens het onderzoek nog kunnen veranderen (Deetz, 2000, p. 131). De tweede 

dimensie bestaat uit de extremen consensus en discensus. Bij consensus ligt de focus van het 

onderzoek op patronen en waarden, die mensen delen of binden. Bij discensus ligt de nadruk juist op 

conflict en spanning, en richt het onderzoek zich op verschillen tussen mensen (Deetz, 2000, p. 134-

135). Deze twee dimensies geven een overzicht van vier discoursen, namelijk normatief, interpretatief, 

kritisch en dialoog (Deetz, 2000, p. 137). In het schema hieronder wordt een samenvatting gegeven 

van de vier discoursen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mijn positie als onderzoeker kan ik mij goed vinden in de uitgangspunten van de interpretatieve 

benadering. Binnen dit discours worden organisaties gezien als een sociale plek, een speciale vorm 

van een gemeenschap waar belangrijke karakteristieken worden gedeeld. Hierbij worden theorieën in 

literatuur niet gebruikt voor classificatie, maar worden ze gebruikt om sleutelconcepten uit de 

literatuur te halen en deze uit te werken met de onderzoeksobjecten tijdens het onderzoek. (Deetz, 

2000, p. 142) 

 

Bij de interpretatieve benadering ligt de nadruk volgens Yanow (1996) op het maken en 

communiceren van betekenissen. “We act, we have intentions about our actions; we interpret others’ 

actions. We make sense of the world” (p. 5). Yanow geeft aan dat mensen verschillend zijn van elkaar 

Dialogic studies: hierbij ligt de 

nadruk op fragmentatie en 

verschillen in betekenisgeving. 

Hierbij gaat het om het zichtbaar 

maken van de verschillen die 

worden onderdrukt om zo 

verandering te bevorderen. 

Critical studies: organisaties worden 

gezien als een arena van strijd, 

politiek en dominantie. De focus ligt 

hierbij op het blootleggen van de 

heersende structuren die de 

onderliggende groepen onderdrukken 

om bewustwording en daarmee 

verandering te stimuleren. 

Interpretive studies: hierbij ligt de 

nadruk op wat ons verbindt door te 

proberen de betekenisgeving en 

interpretaties van de mensen in het 

veld te achterhalen. 

Normative studies: de focus ligt 

hierbij op het boven tafel brengen 

van gemeenschappelijke feiten. De 

werkelijkheid is binnen dit discours 

kenbaar. Het gaat hierbij om het 

toetsen van wetmatigheden.  

Dissensus 
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Local/emerge

nt 

Elite/a  

priori 
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en dat deze menselijke variëteit kan leiden tot verschillende interpretaties van communicatie-uitingen. 

Het is volgens Yanow (1996) belangrijk inzicht te hebben in de betekenisgeving van de ontvangers, 

omdat verschil in betekenis kan leiden tot miscommunicatie (p. 7). 

 

Deze benadering van onderzoek heeft ook te maken met hermeneutiek. Dit wordt in het boek 

‘Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen’ door Leezenberg & de Vries (2001) omschreven 

als de studie van het proces van interpreteren, inclusief het achterhalen en expliciet maken van de 

achtergrond of context, die een tekst of kunstwerk begrijpelijker maakt (p. 135).  Giddens stelt hierbij 

zelfs dat de onderzoeker zich bewust moet zijn van het plaatsvinden van dubbele hermeneutiek. Hij 

geeft hiermee aan dat bij onderzoek in de sociale wetenschap altijd meerdere interpretatielagen 

voorkomen. De onderzoeker interpreteert maatschappelijke gegevens, maar deze gegevens zijn zelf al 

het resultaat van maatschappelijke interpretaties. Giddens benadrukt dat de onderzoeker tijdens het 

onderzoek wordt geconfronteerd met een reeds geïnterpreteerde, sociale werkelijkheid en zich hier 

bewust van moet blijven (Leezenberg & de Vries, 2001, p. 175). 

 

INVALSHOEK  

Het uiteindelijke doel van het voorlichtingsspotje van het WNF is het overtuigen van de kijker om 

bepaald gedrag te vertonen, namelijk het bezoeken van de website en het toepassen van manieren om 

de aarde door te geven. Hiermee valt deze communicatie-uiting onder persuasieve communicatie. 

Perloff (2010) omschrijft deze vorm van communicatie als: 

 

“A symbolic process in which communicators try to convince other people to change their 

attitudes or behavior regarding an issue through the transmission of a message in an 

atmosphere of free choice” (Perloff, 2010, p. 12). 

 

Ik ben hierbij vooral geïnteresseerd in de wijze waarop mensen betekenis geven aan het filmpje. Ik wil 

achterhalen hoe de tekens in het filmpje geïnterpreteerd worden en of het zien van het filmpje 

uiteindelijk leidt tot een verandering in de attitude ten opzichte van duurzaamheid en in het voornemen 

van ander gedrag. Om hier achter te komen, ga ik gebruik maken van de inzichten uit de semiotiek. 

Daarnaast wil ik de persuasieve werking van het filmpje onderzoeken met behulp van de inzichten uit 

de literatuur over voorspelling van gedrag. 

 

 

 

1.3   VRAAGSTELLING 

De centrale vraag over dit onderzoek is:  

 

Welke invloed heeft het voorlichtingsspotje van het Wereld Natuur Fonds in het kader van de 

campagne ‘De natuur dat ben jij’ op de attitude en gedragsintentie met betrekking tot duurzaamheid 

van Nederlandse burgers zonder kinderen en Nederlandse burgers met kinderen?  

 

De bovenstaande hoofdvraag valt uiteen in de volgende deelvragen: 

 

1. Wat is duurzaamheid en waarom vindt het Wereld Natuur Fonds het belangrijk te werken aan 

duurzame ontwikkeling? 

 

2. Wat zijn de verwachtingen en beweegredenen van de maker bij het vormgeven van het  

voorlichtingsspotje? 
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3. Welke visuele en tekstuele tekens kunnen worden onderscheiden in het voorlichtingsspotje? 

 

4. Welk verhaal kan onderscheiden worden in het voorlichtingsspotje? 

 

5. Welke verhaallijn en boodschap halen de Nederlandse burgers zonder kinderen, en de Nederlandse 

burgers met kinderen, uit de voorlichtingsspotje en welke visuele en tekstuele tekens dragen hieraan 

volgens hen bij? 

 

6. Welk gevoel roept het voorlichtingsspotje op bij de Nederlandse burgers zonder kinderen, en de 

Nederlandse burgers met kinderen, en welke visuele en tekstuele tekens spelen hierbij een rol? 

 

7. Brengt het zien van de commercial een verandering teweeg in de attitude en gedragsintentie met 

betrekking tot duurzaamheid bij de Nederlandse burgers zonder kinderen en de Nederlandse burgers 

met kinderen? 

 

 

 

1.4   ONDERZOEKSAANPAK 

Voor de beantwoording van de bovenstaande deelvragen zullen vijf methodieken gebruikt worden. 

 

LITERATUURONDERZOEK EN SEMIOTISCHE ANALYSE  

Voor de beantwoording van deelvraag 1, 3 en 4 zal literatuuronderzoek worden gedaan. Bij deelvraag 

1 zal voor het eerste gedeelte ‘Wat is duurzaamheid’ gebruik gemaakt worden van de publicaties van 

Hoijtink (2004), Hinrichsen (1992), UNCED - United Nations Conference on Environment and 

Development  (1992), Moldan, Janouskova & Hak (2012) en het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(2011).  Voor het tweede gedeelte van de vraag zullen publicaties en informatie van de website van het 

Wereld Natuur Fonds worden gebruikt. 

 

Voor het beantwoorden van deelvraag 3 en 4 zal ook literatuuronderzoek gedaan worden. Hierbij zal 

gebruik gemaakt worden van de publicaties van Chandler (2007), Van den Broek (2010), Harrison 

(2003), Bordwell & Thompson (2004), Stone (1997) en Kress & van Leeuwen (2006). Op basis van 

dit literatuuronderzoek creëer ik een onderzoeksinstrument om een semiotische analyse te maken van 

het voorlichtingsspotje. 

 

INTERVIEW MET DE MAKER  

Voor het beantwoorden van deelvraag 2 zal een interview gehouden worden met de maker van het 

voorlichtingsspotje. Het interview zal gehouden worden met Vincent Breedveld. Hij is de account 

director binnen het team van de makers van het voorlichtingsspotje. Het interview wordt met hem 

gehouden, omdat hij veel contact heeft gehad met het Wereld Natuur Fonds, waardoor hij veel weet 

over de aanleiding en boodschap van het filmpje. Daarnaast heeft hij intensief meegewerkt aan het 

vormgeven van het filmpje, waardoor hij veel kennis heeft van de keuzes die gemaakt zijn bij de 

vormgeving. Het interview wordt afgenomen via de mail aan de hand van een vragenlijst. Het wordt 

via de mail afgenomen, omdat hij geen tijd had voor een afspraak voor een face-to-face interview 

tijdens mijn onderzoeksperiode. Hij gaf aan dat ik de vragen over de mail mocht sturen, zodat hij ze 

kon invullen wanneer hij tijd overhad.  

Deze vragenlijst bevat algemene vragen over de aanleiding, richtlijnen van het WNF, het doel en de 

boodschap. Daarnaast wordt ingegaan op de vormgeving van het spotje door te vragen hoe de 
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boodschap en het verhaal worden uitgebeeld, welke aspecten moeten opvallen, welke sfeer en emoties 

het moet oproepen en hoe tot de keuze is gekomen van de personages, de donkere kleuren, weinig 

licht, de effen donkere achtergrond, de muziek en de tekst. Deze vragen zijn gebaseerd op de 

onderwerpen uit hoofdstuk 3 Theoretisch kader.  

 

INTERVIEWS MET NEDERLANDSE BURGERS  

Voor het beantwoorden van deelvraag 5 en 6 moeten respondenten uit de doelgroep het 

voorlichtingsspotje evalueren. Schellens & Klaassen (2006) onderscheiden twee methoden die 

gebruikt kunnen worden voor het evalueren van het televisiespotje, namelijk groepsgesprekken en 

individuele interviews (p. 114). Voor mijn onderzoek heb ik gekozen voor individuele interviews. De 

reden hiervoor is dat de respondenten niet alleen een interview, maar ook meteen twee keer een 

vragenlijst moeten invullen. Bij individuele interviews kunnen de respondenten niet beïnvloed worden 

door anderen bij het invullen van de vragenlijsten. Bij het houden van groepsgesprekken is de kans 

groot dat respondenten elkaar beïnvloeden, doordat ze er tijdens of na de eerste vragenlijst met elkaar 

over gaan praten. Daarnaast zouden respondenten zich gehaast kunnen voelen en alles snel invullen, 

wanneer anderen eerder klaar zijn. 

De interviews zullen semigestructureerde interviews zijn, namelijk interviews aan de hand van een 

topiclijst. Ik heb hiervoor gekozen, omdat op deze manier alle belangrijke onderwerpen in ieder geval 

bij iedere respondent aan bod komen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de resultaten. Aan de 

andere kant geeft het wel genoeg vrijheid om door te vragen op de antwoorden of topics, die de 

respondenten geven. De topiclijst zal gebaseerd zijn op het eerder genoemde onderzoeksinstrument. 

Er zullen 16 interviews gehouden worden waarvan 8 bij Nederlandse burgers zonder kinderen en 8 bij  

Nederlandse burgers met kinderen. Deze respondenten vallen binnen de doelgroep ‘alle mensen in 

Nederland die oud genoeg zijn om de boodschap te begrijpen en ernaar te handelen’. De reden dat ik 

de tweedeling wel kinderen – geen kinderen maak, is omdat ik benieuwd ben of er veel verschil is 

tussen deze groepen in hun antwoorden op de vragen. Mijn aanname is namelijk dat het 

voorlichtingsspotje een groter persuasief effect heeft op de mensen met kinderen, omdat het 

verantwoordelijkheidsgevoel, waar het voorlichtingsspotje op inspeelt, bij deze groep sterker gevoeld 

wordt door het afbeelden van dit gevoel als een moeder (ouder) die iets doorgeeft aan haar kind. De 

respondenten worden geselecteerd via de sneeuwbalmethode. Dit betekent dat ze geselecteerd worden 

via het netwerk van reeds geïnterviewde respondenten door te vragen aan deze respondenten of zij 

iemand weten die ook zou willen meewerken aan het onderzoek (Rubin & Babbie, 2009, p. 149).  

De interviews worden ook gebruikt om informatie te verzamelen voor het beantwoorden van 

deelvraag 7. Aan de respondenten in de focusgroepen zal gevraagd worden of het voorlichtingsspotje 

hen heeft overtuigd. Vervolgens zal worden gevraagd waarom en hoe zij wel of niet overtuigd zijn en 

waaruit dit naar voren komt. Een belangrijke kanttekening bij informatie die via deze vragen naar 

voren komt, is dat hier besproken wordt in hoeverre (hoe en waarom) de respondenten bewust wel of 

niet overtuigd zijn geraakt. Naar aanleiding hiervan zal deelvraag 7 ook beantwoord worden met de 

informatie die voortkomt uit de onderstaande methode. Deze methode wordt vaak gebruikt voor 

grootschalige surveys in de vorm van kwantitatief onderzoek. Toch gebruik ik deze methode in het 

kader van mijn kwalitatieve onderzoek, omdat ik hiermee kan achterhalen in hoeverre het filmpje de 

kijker in totaal heeft overtuigd (dus zowel bewust als onbewust).  
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VRAGENLIJSTEN  

Deelvraag 7 wordt ook beantwoord door de respondenten een vragenlijst twee keer in te laten vullen, 

namelijk vlak voor en direct na het bekijken van het voorlichtingsspotje, en vervolgens per respondent 

het verschil tussen de antwoorden in deze vragenlijsten vast te stellen.  

De vragenlijst die de respondent (twee keer) moet invullen, achterhaalt de attitude en de 

gedragsintentie met betrekking tot duurzaamheid. De attitude en gedragsintentie kunnen volgens 

Schwarz (2008) namelijk via een vragenlijst achterhaald worden door een aantal stellingen te geven 

waarop de personen een reactie geven (p. 41).  

De statements voor de attitude worden gebaseerd op twee recente onderzoeken onder Nederlandse 

burgers met betrekking tot duurzaamheid. De statements voor de gedragsintentie zijn gebaseerd op de 

50 manieren die gegeven worden op de website wnf.nl/50manieren en op een recent onderzoek onder 

Nederlandse burgers naar duurzaam gedrag. Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 5.  

Vervolgens geeft Schwarz (2008) aan dat de antwoorden ingevuld moeten worden op een schaal of 

door een keuze tussen een aantal alternatieven te geven (p. 47). Bij mijn vragenlijsten zal gebruik 

gemaakt worden van antwoordschalen, omdat bij het geven van alternatieven de kans volgens Schwarz 

(2008) groot is dat het sturend wordt. Hierbij moeten de respondenten namelijk een van de opties 

kiezen, ook al zit hun antwoord er niet tussen, en kunnen de respondenten door het zien van de 

antwoorden op ideeën komen waarop ze anders misschien niet waren gekomen (p. 47). De 

antwoordschalen onder de statements van attitude en gedragsintentie in mijn vragenlijst zijn 

uitgewerkt in hoofdstuk 5. 

 

 

 

1.5   RELEVANTIE 

Het onderzoek is relevant voor het Wereld Natuur Fonds. Het Wereld Natuur Fonds wil met het spotje 

zoveel mogelijk mensen overtuigen om manieren van duurzaam leven toe te passen. Het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen geeft het Wereld Natuur Fonds meer inzicht in de 

interpretatie van het voorlichtingsspotje van de Nederlandse burgers met kinderen en Nederlandse 

burgers zonder kinderen en het effect dat het op hen heeft. Het onderzoek levert daarnaast een 

bescheiden bijdrage aan het inzicht in de  betekenisgeving en persuasiviteit van voorlichtingsspotjes. 

Ondanks dat hier al veel onderzoek naar is gedaan, draagt mijn onderzoek hieraan bij, doordat ik 

vooral gebruik heb gemaakt van zeer recente literatuur, zoals Perloff (2010), Forgas (2010) en Ajzen 

& Fishbein (2010) en de zeer recente onderzoeken Monitor Duurzaam Nederland (Centraal Bureau 

voor de Statistiek, Centraal Planbureau, Planbureau voor de Leefomgeving en Sociaal en Cultureel 

Planbureau, 2011), Onderzoek ‘Milieu van later, wiens zorg nu?’ (CBS, 2011) en ‘How to understand 

and measure environmental sustainability’ (Moldan et al., 2012). 

 

 

 

1.6   LEESWIJZER  

Na dit inleidende hoofdstuk (HOOFDSTUK 1) wordt in HOOFDSTUK 2 de onderzoekscontext 

weergegeven. In dit hoofdstuk wordt het begrip duurzaamheid besproken en wordt daarna ingegaan op 

de onderwerpen duurzaamheid in Nederland en duurzaamheid in het beleid van de Nederlandse 

overheid. Vervolgens wordt achtergrondinformatie gegeven over de doelstellingen van het Wereld 

Natuur Fonds en de totstandkoming van de campagne ‘De natuur dat ben jij’.  

Daarna worden het doel, de boodschap en de vormgeving van de tv-commercial, die een onderdeel 

uitmaakt van de campagne, toegelicht met de informatie uit het interview met Vincent Breedveld (één 
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van de makers van het spotje). Hierbij zullen ook de verwachtingen van de maker over de 

betekenisgeving, gevoelens en werking worden weergegeven. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt 

een resumé van het hoofdstuk gegeven door het beantwoorden van deelvraag 1 en 2. 

 

In HOOFDSTUK 3 wordt de literatuur besproken. Allereerst zal ingegaan worden op de semiotiek als 

onderzoeksbenadering. Vervolgens zal worden ingegaan op de onderwerpen die invloed hebben op 

betekenisgeving, namelijk metaforen, verhalen bij betekenisgeving, nondiegetic material en de 

persoonlijke metafunctie. Daarna zal ingegaan worden op het onderwerp gedragsverandering, waarbij 

het Reasoned Action Approach van Ajzen & Fishbein als leidraad wordt genomen. Er zal dieper 

worden ingegaan op het onderwerp attitude, dat een onderdeel is van de RAA, door de structuur weer 

te geven. Dit hoofdstuk eindigt met de constructie van een eigen onderzoeksinstrument waarmee ik 

een eigen semiotische analyse van het spotje maak. Op basis van deze analyse zullen topics voor de 

interviews worden gevormd. 

 

In HOOFDSTUK 4 wordt mijn semiotische analyse van het voorlichtingsspotje weergegeven, die ik 

heb gemaakt aan de hand van het onderzoeksinstrument. Aan het einde wordt een resumé van het 

hoofdstuk gegeven, waarbij onder andere antwoord wordt gegeven op deelvraag 3 en 4. 

 

In HOOFDSTUK 5 wordt achtereenvolgens een analyse van de resultaten van de interviews en 

vragenlijsten weergegeven. De interviews worden geanalyseerd met behulp van een aantal 

onderwerpen uit de behandelde literatuur in hoofdstuk 3. Er wordt een overzicht gegeven van deze 

analyses die ondersteund worden met citaten uit de interviews. Voorafgaand aan beide analyses wordt 

een toelichting gegeven op de gehanteerde onderzoeksmethodiek. De conclusie van de analyse van de 

interviews bevat de beantwoording van deelvraag 5 en 6. De conclusie van de analyse van de 

vragenlijsten bevat de beantwoording van deelvraag 7. 

  

Hierop volgt HOOFDSTUK 6 waarin de hoofdvraag van het onderzoek beantwoord wordt.  

 

In HOOFDSTUK 7 wordt tot slot een evaluatie gegeven van het onderzoeksproces. Hierbij wordt 

aangegeven welke kanttekeningen bij de resultaten van het onderzoek geplaatst kunnen worden. 

Daarnaast worden een aantal aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 
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HOOFDSTUK 2 CONTEXTANALYSE  

 

In dit hoofdstuk schets ik de context waarin het onderzoeksobject zich bevindt. Allereerst wordt in 2.1 

de definiëring van de begrippen duurzaamheid en duurzame ontwikkeling besproken. Vervolgens 

wordt in 2.2 ingegaan op duurzame ontwikkeling in Nederland door het bespreken van de Monitor 

Duurzaam Nederland 2011 van het Centraal Bureau voor de Statistiek et al. en het bespreken van het 

beleid met betrekking tot duurzaamheid van de Nederlandse overheid. In 2.3 wordt de doelstelling van 

het WNF en het Living Planet Report 2010 (WNF, 2011) besproken, waarbij naar voren komt wat het 

WNF verstaat onder duurzaamheid en waarom zij het belangrijk vinden om te streven naar duurzame 

ontwikkeling. Daarna wordt de campagne ‘De natuur dat ben jij’ besproken die is opgezet vanuit dit 

streven naar duurzame ontwikkeling. Hierbij wordt specifiek ingegaan op het voorlichtingsspotje dat 

onderdeel uitmaakt van de campagne, en het onderzoeksobject is in deze scriptie, door een uitwerking 

te geven van het interview met de maker van het spotje. Hierbij wordt specifiek ingegaan op het doel 

en de boodschap van het filmpje en hoe de maker met het filmpje denkt de kijker hiervan te 

overtuigen. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie waarin deelvraag 1 ‘Wat is 

duurzaamheid en waarom vindt het Wereld Natuur Fonds het belangrijk te werken aan duurzame 

ontwikkeling?’ en deelvraag 2 ‘Wat zijn de verwachtingen en beweegredenen van de maker bij het 

vormgeven van het voorlichtingsspotje?’ worden beantwoord aan de hand van de informatie uit het 

hoofdstuk. 

 

 

 

2.1   WAT IS DUURZAAMHEID? 

Hoijtink (2004) stelt dat er steeds meer het besef ontstaat dat forse ingrepen nodig zijn om het 

voortbestaan van de wereld, zoals wij die nu kennen, te waarborgen. Duurzaamheid is hierdoor steeds 

centraler komen te staan in de samenleving. Een duidelijk beeld van wat duurzame ontwikkeling 

precies inhoudt, is hierbij volgens Hoijtink (2004) onmisbaar (p. 11). 

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek et al. (2011) geeft aan dat het begrip duurzaamheid 

oorspronkelijk komt uit de ecologie. Hierbij ging het met name om de milieugebruiksruimte. Dit 

betekent omgaan met natuur en milieu op zo’n manier dat ook de toekomstige generaties er gebruik 

van kunnen blijven maken. Het rapport ‘Our Common Future’ uit 1987 van de Commissie Brundtland 

breidde het begrip uit door het toevoegen van en verbinding leggen met vraagstukken over armoede en 

ontwikkeling. Hierdoor kwam het begrip welvaart meer naar voren en trad een verschuiving op van 

het begrip duurzaamheid naar het meer sociaal-economisch geïnspireerde begrip duurzame 

ontwikkeling (p. 29). In Our Common Future wordt duurzame ontwikkeling gedefinieerd als: 

  

‘Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs’ (Hinrichsen,  1992, p. 

7) 

 

Deze definitie van duurzame ontwikkeling wordt vaak gebruikt voor het opstellen van nationaal en 

internationaal beleid. Zo is aan de hand van deze definitie ‘Artikel 1’ van de Rio Declaratie van The 

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) ontwikkeld. Deze declaratie 

is opgezet om de nieuwe, internationale samenwerkingen vast te leggen tussen 172 landen en 2.400 

organisaties voor het werken aan de internationale, natuurlijke omgeving en de natuurlijke systemen 

van ontwikkeling van de natuur. 
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 Hierbij wordt de volgende definitie van duurzame ontwikkeling gehanteerd: 

 

‘Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to 

a healthy and productive life in harmony with nature’ (UNCED, 1992). 

 

Moldan, Janouskova & Hak (2012) gebruiken in hun artikel de combinatie van de definitie van 

Commissie Brundtland en de definitie van UNCED om een aantal conclusies te kunnen trekken. 

Allereerst concluderen Moldan et al. (2012) dat de focus bij duurzame ontwikkeling ligt op mensen en 

hun welzijn. Dit betekent dat de basis van duurzaamheid ligt bij de behoeften van de mens. Daarnaast 

concluderen ze dat het begrip duurzaamheid dynamisch is en gericht is op de lange termijn. Het gaat 

namelijk om de huidige, maar ook zeker om de toekomstige generaties. De derde conclusie die wordt 

getrokken door Moldan et al. (2012) is dat het begrip duurzame ontwikkeling betekent dat het leven 

van de mens gezond, productief en in harmonie met de natuur moet zijn. Hierbij komt het realiseren 

van een balans tussen de drie pilaren van duurzaamheid naar voren. Het begrip duurzaamheid kan 

namelijk worden onderverdeeld in drie pilaren: sociaal, natuurlijke leefomgeving en economie. Dit 

wordt ook wel omschreven als people, planet en prosperity (pp. 4-5).  

 

De economische duurzaamheid richt zich op de verschillende kapitalen en op het behouden van de 

economische groei. Economische groei wordt volgens Moldan et al. (2012) als één van de 

belangrijkste doelen in de wereld over de laatste vijf jaar gezien. Dit onderdeel moet echter in balans 

worden gebracht met de onderdelen sociaal en natuurlijke omgeving. Sociale duurzaamheid vinden ze 

een lastig begrip om te definiëren. Hierbij gaat het om een gezonde leefomgeving voor de mens, 

waarbij het verzorgen van de behoeften rondom welzijn en het beschermen van sociale waarden, 

sociale identiteiten, sociale relaties en sociale instituties centraal staat. Daarnaast wordt hierbij 

ingegaan op de samenhang van de maatschappij en het vermogen om naar algemene doelen te streven. 

Bij de duurzaamheid van de natuurlijke omgeving draait het om het beschermen van de bronnen in 

ruwe materialen van de natuur, die gebruikt worden voor de realisatie van de behoeften van de mens. 

Het gaat hier volgens hen om het langetermijnperspectief, het begrijpen van de complexe, natuurlijke 

systemen, het respect voor de levende natuur en biologische diversiteit (p. 5). 

 

 

 

2.2   DUURZAAMHEID IN NEDERLAND 

Het CBS et al. (2011) stelt in Monitor Duurzaam Nederland 2011 dat Nederland net als vele andere 

landen duurzame ontwikkeling als doel heeft gesteld om te streven naar een duurzame samenleving. 

Dit is een samenleving waarin de huidige kwaliteit van leven kan worden gehandhaafd en liefst 

verhoogd, zonder dat dit ten koste gaat van de ontwikkelingsmogelijkheden voor toekomstige 

generaties of mensen elders op de wereld (p. 5). Er wordt gewerkt aan de duurzame ontwikkeling in 

Nederland door de vier kapitalen, die de mens nodig heeft voor welvaart en welzijn, te beschermen. 

Deze kapitalen zijn economisch kapitaal (machines en gebouwen), menselijke kapitaal (arbeid, 

onderwijs en gezondheid), natuurlijk kapitaal (natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en klimaat) en 

sociaal kapitaal (sociale netwerken en vertrouwen). De kwaliteit van leven in de samenleving van 

toekomstige generaties zal volgens het CBS et al. (2011) worden bepaald door de beschikbare 

kapitalen (p. 30).  

 

In Monitor Duurzaam Nederland 2011 zijn deze vier kapitalen onderzocht en uitgewerkt. De monitor 

wordt eens in de twee jaar gehouden om de duurzame ontwikkeling bij te houden, en te achterhalen 

waaraan gewerkt moet worden.  
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Hierbij kwam het volgende naar voren: 

- Natuurlijk kapitaal: van de vier kapitaalvormen staat het behoud van natuurlijk kapitaal er in 

Nederland het slechtst voor. Niet alleen de trend voor biodiversiteit is negatief, maar ook de 

trends bij energie en klimaat. Aardgasreserves slinken, terwijl de ontwikkeling van duurzame 

energie nog steeds laag is vergeleken bij andere Europese landen. 

- Menselijk kapitaal: Nederland staat in vergelijking met de andere Europese landen hoog bij dit 

kapitaal en blijft zich hierin ook goed ontwikkelen. Zo zijn er veel stijgende trends, zoals de 

gezondheid, het opleidingsniveau en de arbeidsparticipatie (CBS et al., 2011, p. 13). 

- Sociaal kapitaal: het vertrouwen van mensen in anderen en in de maatschappelijke en politieke 

instituties zijn relatief hoog vergeleken met andere Europese landen. 

- Economisch kapitaal: het economische kapitaal is sinds 2000 toegenomen, zowel de fysieke 

kapitaalgoederenvoorraad, zoals machines, als de hoeveelheid kennis. De kredietcrisis heeft 

de overheidsfinanciën fors verslechterd, maar in vergelijking met andere Europese landen 

behoort Nederland nog bij de minder getroffen landen (CBS et al., 2011, p. 14). 

 

In 2011 heeft het CBS ook onderzoek gedaan naar de milieuattitudes en milieugedrag bij de 

verschillende generaties. Uit dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de Nederlanders vindt dat er 

sprake is van klimaatverandering, maar ook denkt dat deze nog niet zichtbaar is in het milieu en de 

komende 12 maanden ook niet zichtbaar wordt. Uit het onderzoek blijkt dat 41% van de Nederlanders 

vindt dat het milieu het grootste probleem voor de toekomstige generaties zal zijn. De overgrote 

meerderheid vindt het daarom belangrijk om milieumaatregelen te nemen ten behoeve van de 

toekomstige generaties (p. 528). Vervolgens concludeert het CBS (2011) dat de kennis van 

milieuvriendelijke gedragingen bij de meeste Nederlanders ruimschoots aanwezig is, maar dat dit niet 

betekent dat ze deze invloed laten hebben op hun gedrag (p. 533). Uit het onderzoek blijkt dat mensen 

zich duurzamer gaan gedragen, zodra ze vinden dat handelen noodzakelijk is om de toekomst te 

kunnen redden, wanneer er voor hen duidelijkheid bestaat over het positieve effect van dat gedrag of 

als ze het als plicht voelen jegens toekomstige generaties (p. 538). 

 

Een belangrijke conclusie die het CBS trekt (2011), is dat het milieubesef onder de Nederlanders niet 

automatisch leidt tot overeenkomstig gedrag. De vier argumenten die hiervoor in het onderzoek 

worden gegeven, hebben betrekking op de behoefte aan informatie over het effect van 

milieuvriendelijk gedrag, extra kosten om duurzamer te leven, meer moeite en tijd voor duurzamer 

leven en het sociale dilemma - wanneer mensen beseffen dat het weliswaar goed is om hun gedrag te 

veranderen, maar dat dit voor henzelf minder positieve consequenties heeft (pp. 539-540). 

 

BELEID VOOR DUURZAAMHEID  

Door de Nederlandse overheid is er voor de Nederlandse samenleving geen algemeen 

duurzaamheidsbeleid gegenereerd, maar is er beleid voor diverse thema’s, zoals klimaat, gezondheid 

en kennis, ontwikkeld. Veel van dit beleid komt voort uit internationale verdragen, zoals het EU 20-

20-20 target (20% minder CO2-uitstoot, 20%  groene stroom en 20% vooruitgang op energie-

efficiëntie in 2020). Hieronder wordt het beleid voor de onderwerpen van het natuurlijke kapitaal 

besproken, omdat de missie van het WNF en de campagne ‘De natuur dat ben jij’ aansluiten bij dit 

kapitaal. Eerst wordt ingegaan op het beleid voor biodiversiteit en vervolgens op het klimaatbeleid. 

 

Het beleid voor biodiversiteit richt zich op het behoud en de bescherming van biodiversiteit, een 

duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen en een eerlijke verdeling van de 
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voordelen en opbrengsten van natuurlijke hulpbronnen. Om dit te kunnen bereiken, zijn door de 

rijksoverheid de volgende hulpmiddelen vormgegeven: 

- Er is een Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen opgezet. Deze biedt concrete 

maatregelen aan voor de uitvoering van het beleid. 

- De Coalitie Biodiversiteit is een landelijke platform voor het onder de aandacht brengen van 

de urgentie van het behoud van biodiversiteit. Hier kunnen overheden, organisaties en 

bedrijven hun krachten bundelen om dit te bereiken.  

- Afspraken/regels/samenwerkingsverbanden, gevormd voor nationaal, provinciaal en 

gemeentelijk niveau, voor belangrijke thema’s die invloed hebben op de biodiversiteit, 

namelijk productieketens, visserij, landbouw, ecologische netwerken en kennis van 

biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen (Rijksoverheid.nl/onderwerpen/biodiversiteit/ 

nederlandsebeschermingbiodiversiteit, 10 april 2012). 

 

De Nederlandse overheid en de Europese Unie hebben het klimaatbeleid opgezet wegens de nadelige 

gevolgen van de opwarming van de aarde voor mens en natuur. Dit beleid bevat vooral maatregelen 

om minder CO2 uit te stoten, namelijk 20% reductie in 2020. Vanuit Europees en nationaal niveau 

worden mobiliteitsmaatregelen opgelegd om CO2-reductie te bewerkstelligen. De overheid heeft een 

aantal algemene rijksmaatregelen getroffen die in veel gevallen verplicht worden doorvertaald naar 

lokaal beleid, zoals eisen voor personenauto’s, biobrandstoffen bijmengen en kilometerheffing. 

Gemeenten voeren daarnaast eigen initiatieven door voor de ondersteuning van het klimaatbeleid. Een 

belangrijke drijfveer hiervoor zijn de subsidieregelingen die de gemeenten ervoor kunnen ontvangen. 

(rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatverandering en klimaatbeleid, 20 april 

2012).  

 

 

 

2.3   LIVING PLANET REPORT: BIODIVERSITY, BIOCAPACITY AND DEVELOPMENT 

Het belang van de balans tussen sociaal, economie en natuurlijke omgeving komt ook duidelijk naar 

voren in de doelstelling van het WNF als organisatie, namelijk ‘een wereld waarin de mens in 

harmonie leeft met de natuur’. Het WNF heeft hiervoor twee speerpunten geformuleerd namelijk het 

beschermen van de belangrijkste leefgebieden van planten en dieren en het aanpakken van 

bedreigingen door het samenwerken met burgers, overheden en bedrijven om een oplossing te vinden 

door middel van een verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

(wnf.nl/overwnf/missieendoelen, 11 april 2012).  

 

Om dit te bereiken, heeft het WNF een natuurbeschermingsbeleid opgesteld. Dit beleid is succesvol 

als de zogenaamde ‘biodiversiteit- en voetafdrukdoelstelling’ worden gehaald. De 

biodiversiteitdoelstelling stelt dat in 2050 de 35 belangrijkste regio’s voor soortenrijkdom op aarde, 

waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een veiligere en duurzame toekomst voor ons allemaal, zijn 

behouden. De voetafdrukdoelstelling stelt dat, om in het levensonderhoud van de wereldbevolking te 

voorzien en natuurlijke hulpbronnen eerlijk te kunnen verdelen,  in 2050 de voetafdruk – het menselijk 

beslag op ecosystemen – binnen de capaciteit van de aarde is en blijft 

(wnf.nl/overwnf/natuurbescherming, 6 april 2012). 

 

De biodiversiteit, biocapaciteit en duurzame ontwikkeling worden door het WNF bijgehouden en eens 

in de twee jaar weergegeven in het Living Planet Report. Hierbij wordt de biocapaciteit – het 

duurzaam productievermogen van de aarde – gemeten en gekoppeld aan het inzicht in de gezondheid 
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van ecosystemen en de meting van het menselijke beslag op ecosystemen. Op deze manier wordt 

duidelijk in hoeverre er sprake is van overschrijding van de natuurlijke grenzen van onze planeet.  

 

Een belangrijke conclusie van het Living Planet Report 2010 Nederland is dat het beslag van de mens 

op de aarde groeit, terwijl de mate waarin de aarde duurzaam kan produceren en CO2 kan absorberen 

steeds verder onder druk staat. Uit de meting komt namelijk naar voren dat met de huidige consumptie 

van de mens de aarde anderhalf jaar nodig heeft om te produceren wat de mens in 1 jaar gebruikt. 

Daarnaast komt uit de Living Planet Index (meting van 7.953 populaties van 2.544 soorten dieren) 

naar voren dat er een afname van 30% is tussen 1970 en 2007. Dit betekent dat de soortenrijkdom is 

gedaald en daarmee de gezondheid van de aarde verder afneemt (Wereld Natuur Fonds, 2010, pp. 2-

4).  

 

Mede door de conclusies die in het Living Planet Report 2010 zijn getrokken, heeft het WNF de 

boodschap ‘Geef de aarde door!’ geformuleerd. Hiermee wil het WNF aangeven dat het nodig is om 

keuzes te maken die ons in staat stellen binnen de grenzen van de planeet en in harmonie met de 

natuur te leven om zo in 2050 met meer mensen de planeet nog te kunnen delen (Wereld Natuur 

Fonds, 2010, p. 22).  

 

 

 

2.4   CAMPAGNE ‘DE NATUUR DAT BEN JIJ’ 

Om het hoofddoel van het WNF te bereiken, namelijk bouwen aan een wereld waarin mens en natuur 

in harmonie leven, is de campagne ‘De natuur dat ben jij’ opgezet. ‘Geef de aarde door’ vormt hierbij 

de hoofdboodschap (V. Breedveld, interview 27 april 2012). Bij deze campagne staan het 

voorlichtingsspotje ‘De natuur dat ben jij’ en de website wnf.nl/50manieren centraal.  

 

 
        Website www.wnf.nl/50manieren  

 

Op de website wnf.nl/50manieren worden door het WNF manieren aangegeven om duurzamer te 

leven. Daarnaast zijn de manieren om duurzamer te leven van Carice van Houten (actrice en 

ambassadeur van het WNF), André Kuipers (astronaut en ambassadeur van het WNF), Harm Edens 

(voorzitter WNF-wereldteam) en Hans Ubbink (lid WNF-wereldteam) weergegeven. Bezoekers 

kunnen ook voorbeelden van nieuwe manieren om duurzamer te leven op de site zetten. Alle manieren 

die op de site staan, kun je toevoegen aan je favorieten bij het onderdeel ‘Mijn manieren’ 

(wnf.nl/50manieren, 6 april 2012). 
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VOORLICHTINGSSPOTJE ‘DE NATUUR DAT BEN JIJ’ 

Het voorlichtingsspotje is gemaakt door reclamebureau Selmore. Dit reclamebureau ontwikkelt 

posters, brochures en tv-commercials voor veel overheidsinstellingen, profit organisaties en non-profit 

organisaties, zoals Sire, WNF en Coca Cola, TomTom en Nationale vacaturebank. Selmore streeft 

ernaar producten of diensten van de klanten te verkopen door te zoeken naar de juiste insights. Dit 

betekent dat ze zoeken naar de juiste trigger waardoor mensen naar de producten of diensten zullen 

vragen (selmore.com/mission, 8 mei 2012).  

 

Het Wereld Natuur Fonds had een aantal richtlijnen aan het reclamebureau gegeven met betrekking tot 

het spotje. Allereerst werd aangegeven dat de commercial vooral attentiewaarde moest krijgen, en 

emotie en urgentie bevatten. Daarnaast moest de boodschap op een nieuwe manier verteld en 

uitgebeeld worden, maar wel altijd duidelijk, aansprekend en met impact. Verder werd nog 

aangegeven dat er minimaal budget beschikbaar was (V. Breedveld, interview 27 april 2012).  

 

Het voorlichtingsspotje voor de campagne is ingezet voor het volgende doel: 

 

‘Bewustwording van het feit dat de mens zelf ook onderdeel uitmaakt van de natuur en de 

verantwoordelijkheid heeft om hiermee zorgvuldig om te gaan. Daarnaast het bekijken van het 

online platform via wnf.nl voor de verzameling van 50 manieren waarop de aarde 

doorgegeven kan worden’ (V. Breedveld, interview 27 april 2012). 

 

Met het voorlichtingsspotje is door het WNF geprobeerd de volgende boodschap over te brengen: 

 

‘Wees je bewust van het feit dat je zelf ook onderdeel bent van de natuur en dat je daarom 

verantwoordelijkheden hebt om de aarde op een goede manier door te geven aan de volgende 

generaties’ (V. Breedveld, interview 27 april 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geprobeerd wordt deze boodschap naar voren te brengen door in het spotje een verhaal te vertellen. 

Doutzen is hierbij als centraal punt gekozen. De reden van de keuze voor een persoon als 

aandachtspunt is dat de kijker hierdoor mee zou krijgen dat er een spiegel wordt voorgehouden; dat als 

zij een deel van de natuur is, de kijker dit zelf ook is. Doutzen Kroes is gekozen om deze rol te 

vervullen vanuit de aanname dat ze voor veel mensen het toonbeeld is van schoonheid. Via haar 

kunnen de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur duidelijk zichtbaar worden gemaakt. Daarnaast 

is voor Doutzen gekozen, omdat ze onlangs moeder geworden is en zich graag inzet voor goede 

doelen. Dit geeft volgens Vincent Breedveld de commercial geloofwaardigheid mee en zet extra 

kracht bij de boodschap. 
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Daarnaast gebruikt de maker nog andere elementen om het verhaal te vertellen en daarmee de 

boodschap duidelijk te maken. De traan die uit het oog van Doutzen naar beneden stroomt, is ingezet 

als symbool voor de bron van leven, doordat water de levensader van de natuur is. Dit wordt 

uitgebeeld door planten te laten groeien waar het water stroomt. Daarnaast staat de traan ook voor 

huilen. Hiermee wordt geprobeerd te tonen dat er iets aan de hand is. Een ander belangrijk punt in het 

spotje is de traan die doorloopt van de hand van Doutzen naar het voetje van de baby. De baby is door 

de maker ingezet als symbool voor de nieuwe generatie (V. Breedveld, 27 april 2012).  

 

  
 

Om de boodschap krachtiger te maken, wordt geprobeerd een mysterieuze sfeer te creëren. De maker 

van het spotje heeft geprobeerd deze sfeer te creëren door gebruik te maken van de donkere 

achtergrond, weinig licht en de muziek in het spotje. De donkere achtergrond geeft volgens de maker 

een mooi contrast met de oplichtende aarde in de beginshot en de blanke huid en blonde haren van 

Doutzen Kroes. De muziek in het spotje is het lied ‘Regina’s Melody’ en wordt gezongen door Niki 

Reiser. Deze opvallende muziek brengt volgens de maker de mysterieuze sfeer over en houdt 

daarnaast de aandacht van de kijker vast. Door het creëren van een mysterieuze sfeer is de kijker 

geneigd om langer te blijven kijken.  

 

Een andere manier die gebruikt wordt om de aandacht van de kijker vast te houden, is door de tekst 

pas aan het einde van het spotje te zetten. Volgens de maker van het voorlichtingsspotje geeft de tekst 

namelijk de verklaring en de boodschap van het spotje. Door de tekst aan het einde te plaatsen, wordt 

er spanning opgebouwd tot de climax.  

 

‘Het punt in het spotje waar de tekst wordt weergegeven, is het punt waar de boodschap wordt 

gecommuniceerd die door beeld en muziek wordt ondersteund’ (V. Breedveld, 27 april 2012). 

 

 

 

2.5 RESUMÉ 

Op basis van deze contextanalyse kunnen deelvraag 1 en deelvraag 2 worden beantwoord. Deelvraag 1 

bestaat uit twee delen, namelijk ‘Wat is duurzaamheid?’ en ‘Waarom vindt het Wereld Natuur Fonds 

het belangrijk te werken aan duurzame ontwikkeling?’. 

 

Commissie Brundtland definieert in haar rapport ‘Our Common Future’ het begrip duurzaamheid door 

het samenvoegen en verbinden van ecologie, armoede en ontwikkeling. Hierdoor wordt de nadruk 

gelegd op het begrip duurzame ontwikkeling. Door hieraan te werken, kan duurzaamheid worden 

gerealiseerd. Moldan, Janouskova & Hak (2012) gebruiken de definitie van Commissie Brundtland in 

combinatie met de definitie van UNCED om een aantal conclusies te trekken omtrent het begrip 

duurzame ontwikkeling. Het begrip duurzame ontwikkeling is volgens hen gericht op mensen en 
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welzijn, waarbij de behoeften van de mens aan de basis staan. Daarnaast ligt de nadruk op de lange 

termijn en betekent het begrip dat het leven van de mens gezond, productief en in harmonie met de 

natuur moet zijn. De laatste conclusie wordt omschreven als de combinatie van people (welzijn van 

mens en maatschappij), prosperity (kapitalen en economische groei) en planet (beschermen van 

natuurlijke bronnen en respect voor natuur en biodiversiteit).  

 

Het belang van de balans tussen people, prosperity en planet komt duidelijk naar voren in de 

doelstelling van het WNF. Deze doelstelling is ‘een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de 

natuur’. Dit valt uiteen in het beschermen van de belangrijkste leefgebieden en het aanpakken van 

bedreigingen door samenwerking met burgers, overheden en bedrijven om oplossingen te vinden voor 

verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen. Het WNF vindt het dus niet alleen 

belangrijk zelf aan duurzaamheid te werken, maar ook andere partijen in de samenleving te laten 

meehelpen. Het belang van deze doelstelling komt duidelijk naar voren in het Living Planet Report 

2010. Hierin staat de ontwikkeling van de biodiversiteit, biocapaciteit en duurzame ontwikkeling, 

waarmee wordt gemeten in hoeverre er sprake is van overschrijding van de natuurlijke grenzen van 

onze planeet. Uit het laatste Living Planet Report (2010) blijkt dat het beslag van de mens op de aarde 

groeit, de productie en absorptie van de aarde onder druk staat en de gezondheid van de aarde afneemt.  

 

Deelvraag 2 ‘Wat zijn de verwachtingen en beweegredenen van de maker bij het vormgeven van het 

voorlichtingsspotje?’ wordt beantwoord bij de uitwerking van het doel, de boodschap(pen) en de 

percepties van de maker aan de hand van het interview met de maker van het voorlichtingsspotje. Uit 

het interview kwam naar voren dat het doel van het filmpje is de bewustwording te creëren bij de 

kijker dat de mens een onderdeel is van de natuur en de verantwoordelijkheid heeft om hiermee 

zorgvuldig om te gaan en daarnaast dat de kijker het online platform met 50 manieren voor het 

doorgeven van de aarde gaat bekijken. De makers wilden dit bereiken door uit te beelden dat de mens 

goed voor de natuur moet zorgen, omdat we zelf een onderdeel van de natuur zijn en omdat we het dan 

kunnen doorgeven aan de volgende generaties. De boodschap wordt in het filmpje uitgebeeld door een 

verhaal waarin Doutzen Kroes, die staat voor de huidige generatie en de schoonheid/kwetsbaarheid 

van de natuur, centraal staat. Zij wordt afgebeeld als onderdeel van de natuur doordat het water over 

haar lichaam stroomt en de planten op haar groeien. Zij geeft de natuur door, door het voetje van een 

baby (die staat voor de volgende generaties) vast te pakken en de traan en de planten over te laten 

lopen. Het belang van het nemen van de verantwoordelijkheid voor de natuur komt hier ook naar 

voren, doordat het twee subboodschappen uitbeeldt. De traan geeft namelijk het beeld ‘er is iets ergs 

aan de hand’. De opvallende muziek en de mysterieuze sfeer zouden de aandacht van de kijker 

vasthouden. De maker heeft geprobeerd deze sfeer naar voren te laten komen door de belichting, de 

visual effects en het gebruik van de donkere kleuren die een mooi contrast vormen met de oplichtende 

aarde en de blanke huid en blonde haren van Doutzen Kroes.  De tekst aan het einde van het filmpje is 

ingezet als ondersteuning voor de beelden waar dat nodig is en het geven van de clou. De tekst staat 

aan het einde om de aandacht van de kijker vast te houden. Hier wordt ook de boodschap gegeven ‘ga 

naar wnf.nl voor manieren om het door te geven’.  
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HOOFDSTUK 3   THEORETISCH KADER 

 

In mijn onderzoek wil ik het voorlichtingsspotje van het WNF analyseren en individuele interviews 

houden met mensen uit de doelgroep om erachter te komen hoe zij betekenis geven aan het spotje. 

Daarnaast wil ik onderzoeken met interviews en vragenlijsten of het zien van het spotje invloed heeft 

op hun attitude ten opzichte van duurzaamheid en hun voornemen om ander gedrag te vertonen. 

 

In dit hoofdstuk leg ik de basis voor het onderzoeksinstrument waarmee ik een eigen semiotische 

analyse van het filmpje zal maken.  De publicaties die hiervoor worden gebruikt, worden besproken in 

de eerste zes paragrafen (paragraaf  3.1 t/m 3.6) en onder het kopje ‘Structuur’ in paragraaf 3.8 van dit 

hoofdstuk. Het genoemde onderzoeksinstrument wordt daarnaast gebruikt als basis voor de topiclijst 

voor de interviews. In de laatste twee paragrafen (paragraaf 3.7 en 3.8) bespreek ik de literatuur over 

gedragsverandering. Deze inzichten zullen gebruikt worden voor het onderzoeksinstrument waarmee 

ik attitude en gedragsintentie ten aanzien van duurzaamheid zal meten.  

 

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: 

In paragraaf 3.1 zal ik eerst een inleiding geven in de semiotiek waarbij ik een aantal richtingen 

hierbinnen zal beschrijven en zal aantonen waarom de sociale semiotiek leidend zal zijn in mijn 

onderzoek. Hiervoor baseer ik me op het werk van Chandler (2009).  

In paragraaf 3.2 zal het begrip metafoor worden behandeld, aangezien metaforen volgens Lakoff & 

Johnsson (1999) een belangrijke rol spelen binnen betekenisgeving. Hiervoor zullen de publicaties van 

Lakoff & Johnsson (1999), Stone (1997) en Van den Broek (2010) worden besproken. 

In paragraaf 3.3 wordt aan de hand van Bordwell & Thompson (2004) ingegaan op de functie van 

verhalen bij betekenisgeving in films. Ik vul dit aan met inzichten van Stone (1997) over typen 

verhaallijnen in paragraaf 3.4.  

Bordwell & Thompson (2004) benadrukken in hun werk het belang van nondiegetic material voor het 

overbrengen van het verhaal. Nondiegetic material  wordt omschreven als aspecten van een film, die 

het verhaal ondersteunen door de aandacht van de kijker te sturen of een sfeer weer te geven. Ik 

bespreek daarvan in paragraaf 3.5 de aspecten setting, kostuums, licht, staging en geluid. 

Ten slotte behandel ik in paragraaf 3.6 het werk van Kress & van Leeuwen (2006) die een semiotisch 

framework ontwikkeld hebben voor het analyseren van afbeeldingen. Dit framework bevat drie 

metafuncties waarbij ik me focus op een van deze metafuncties, namelijk de interpersoonlijke 

metafunctie. Hierbij worden vier aspecten aangegeven die invloed hebben op de betrokkenheid van de 

kijker, namelijk oogcontact tussen de personages en met de kijker, persoonlijke afstand en de 

horizontale en verticale hoek van personages ten opzichte van de kijker. 

 

Het doel van het voorlichtingsspotje van het WNF is het overtuigen van de kijker. Dit maakt het een 

vorm van persuasieve communicatie. In paragraaf 3.7 zal daarom worden ingegaan op dit onderwerp 

aan de hand van de literatuur van Perloff (2010). Perloff wijst er onder meer op dat bij het overtuigen 

de verandering in gedrag centraal staat. Om meer inzicht in te krijgen in het verschijnsel 

gedragsverandering wordt in paragraaf 3.8 de zogenaamde ‘Reasoned Action Approach’ van Ajzen & 

Fishbein (2010) besproken. Allereerst zal een model worden weergegeven waarin de determinanten 

van gedrag zichtbaar worden. Hierbij wordt ingegaan op de begrippen gedrag en gedragsintentie. Deze 

paragraaf wordt afgesloten met de bespreking van de structuur van  het begrip attitude. 

 

Het hoofdstuk eindigt met een beschrijving en een schematische weergave van het 

onderzoeksinstrument waarmee ik het spotje zal analyseren. 
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3.1   SEMIOTIEK 

 

INLEIDING IN DE SEMIOTIEK  

Semiotiek wordt door Chandler (2009) omschreven als de studie van tekens. Tekens zijn volgens 

Chandler (2009) elementen, zoals beelden, geluiden, geuren, objecten of handelingen, die betekenis 

dragen. Deze tekens hebben geen intrinsieke betekenis. Dit betekent dat ze niet objectief 

geïnterpreteerd kunnen worden, maar dat er door mensen betekenis aan wordt gegeven en waarden aan 

worden toegekend. Bij deze interpretatie van tekens worden de elementen vaak onbewust aan bekende 

systemen of conventies gerelateerd (pp. 2-3). Hieruit komt dus naar voren dat een signifier 

verschillende signified kan hebben. Chandler (2009) maakt binnen de semiotiek onderscheid tussen de 

structuralistische benadering, de poststructuralistische benadering en de sociale semiotiek. 

 

STRUCTURELE BENADERING  

De eerste benadering van semiotiek is ontstaan door Saussure. Hij stelt dat een teken twee kanten 

heeft, namelijk signifier en signified. Met signifier wordt het materiële/fysieke aspect van het teken 

bedoeld. Het gaat om de letterlijke betekenis, zoals een betekenis in het woordenboek wordt gegeven. 

Deze betekenis wordt ook wel omschreven als de denotatie. Signified wordt door Saussure 

omschreven als de interpretatie van het teken. Hierbij draait het om de gedachten en beelden, die bij 

dit teken naar voren komen. Dit wordt omschreven als de connotatie. Saussure benadrukt bij dit model 

dat de signifier en de signified net zo onafscheidelijk zijn als twee kanten van een papier. Er bestaat 

geen signifier zonder signified en vice versa (Chandler, 2009, p. 17). 

 

Saussure geeft vervolgens aan dat binnen het structuralisme ook gekeken wordt naar de diepere 

structuren die achter een teken schuilgaan. Hiermee wordt de relatie tussen de tekens en de waarde van 

de tekens bedoeld. Een teken krijgt volgens Saussure pas waarde, wanneer het in relatie staat met 

andere tekens die gezamenlijk tot één tekensysteem horen (Chandler, 2007, pp. 20-22). 

 

POSTSTRUCTURELE BENADERING  

Chandler (2009) behandelt ook de poststructurele benadering van de semiotiek. Deze benadering is tot 

stand gekomen door de kritiekpunten die vele theoretici hadden op de puur structuralistische 

benadering. Een belangrijk kritiekpunt op de structuralistische benadering was dat er bij het proces 

van betekenisgeving geen aandacht wordt besteed aan de invloed van sociale en historische 

omstandigheden. Door deze omstandigheden wordt een werkelijkheid gecreëerd in plaats en tijd. Deze 

context heeft invloed op gedachten en beelden, die gebruikt worden door een persoon om de signified 

bij een teken te vormen. (pp. 217-220).  

 

SOCIALE SEMIOTIEK  

Sociale semiotiek sluit nauw aan op de poststructurele benadering. (Chandler, 2007, p. 217). Harrison 

(2003) omschrijft de sociale semiotiek als een studie van sociale bronnen voor het communiceren van 

betekenissen. Dit betekent dat het dus niet alleen een studie van de tekensystemen zelf is, maar ook 

van de vraag hoe mensen tekens gebruiken om het leven van een gemeenschap vorm te geven. Elke 

gemeenschap is anders, dus de tekens die gebruikt worden door de gemeenschappen kunnen ook 

verschillend zijn (p. 48). Bij de analyse van beelden en teksten worden volgens Harrison (2003) bij 

deze benadering drie belangrijke principes toegepast: 
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- In de semiotiek staat centraal dat alle mensen de wereld zien via tekens. Volgens Chandler 

(2007) zouden dingen wel buiten tekens kunnen bestaan, maar kennen mensen ze alleen door 

tekens als mediators te gebruiken. We zien dus alleen wat onze sociaal gegenereerde 

tekensystemen ons willen laten zien. 

- De betekenis van tekens is gecreëerd door mensen en bestaat niet buiten hen en het leven in 

hun sociale, culturele gemeenschap. Hierdoor kan een teken verschillende betekenissen 

hebben in verschillende gemeenschappen. 

- Semiotische systemen geven mensen een variëteit aan bronnen voor het geven van betekenis. 

Dit betekent dat een zender kan kiezen om een bepaald teken in te zetten en daarmee 

alternatieven weg te laten. Deze mogelijkheid tot kiezen geeft de zender een bepaalde macht 

om tekens op een ongewone manier te gebruiken en zo de betekenisgeving te sturen (Harrison, 

2003, p. 48).   

 

Bij het laatste principe komt naar voren dat bij de sociale semiotiek niet alleen de betekenisgeving van 

de ontvanger centraal staat, maar ook het gebruik van tekens door de zender voor het overbrengen van 

een boodschap. Van der Broek et al. (2010) benadrukt hierbij dat het proces van communicatie dus 

gaat om twee perspectieven. De zender zet de boodschap en argumenten om in tekens die 

samenkomen in de communicatie-uiting. Deze communicatie-uiting wordt door de ontvangers 

gedecodeerd, geïnterpreteerd, bevraagd en geëvalueerd (p. 24).  

 

Een vorm van sociale semiotiek is de sociale visuele semiotiek. Harrison (2003) geeft aan dat het 

hierbij gaat om hoe iets wordt afgebeeld en hoe dit geïnterpreteerd wordt. Er wordt gebruik gemaakt 

van beelden om de boodschap over te brengen aan de kijker. Compositie speelt hierbij een belangrijke 

rol. Harrison (2003) geeft aan dat de visuele sociale semiotiek gebruik maakt van het analyseren van 

afbeeldingen om hiermee de mogelijke betekenisgeving van afbeeldingen en de afbeeldingen in relatie 

tot de tekst beter te begrijpen (p. 47). 

 

Binnen de visuele sociale semiotiek wordt onderscheid gemaakt in drie soorten afbeeldingen: 

- Icoon: een afbeelding is een icoon als het vergelijkbaar is met het object of de persoon in de 

werkelijkheid. Dit kan variëren van simplistisch tot realistisch. Een voorbeeld hiervan is het 

huisje dat wordt gebruikt om de homepage op internet aan te geven. 

- Index: een afbeelding is een index als het herkenbaar is, omdat we de relatie zien tussen de 

afbeelding en het concept waar het voor staat. Een voorbeeld hiervan is de afbeelding van een 

windvaan, die gebruikt wordt om wind bij het weerbericht aan te geven. 

- Symbool: een afbeelding is een symbool als het geen visuele of conceptuele verbinding heeft 

met het object of de persoon. We weten de betekenis hiervan, omdat we het geleerd hebben. 

Een voorbeeld hiervan is de streep onder een woord of regel, die aangeeft dat het een link is 

naar de website. 

 

Voor deze scriptie zal worden uitgegaan van de sociale semiotiek. Dit sluit namelijk goed aan op de 

interpretatieve benadering die ten grondslag ligt aan mijn onderzoek. Bij zowel de interpretatieve als 

de sociale semiotiek wordt aangegeven dat er geen objectieve werkelijkheid bestaat, maar dat er 

sociaal geïnterpreteerde werkelijkheden zijn. Hierbij wordt met name ingegaan op de sociale visuele 

semiotiek, omdat in het voorlichtingsspotje van het WNF ook gebruik gemaakt wordt van visuele 

elementen om een boodschap duidelijk te maken aan de burgers van Nederland.  
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3.2 METAFOREN 

Lakoff & Johnsson (1999) zijn van mening dat metaforen een grote rol spelen bij betekenisgeving, 

doordat metaforen invloed hebben op ons waarnemen van de dagelijkse realiteit. Een metafoor wordt 

door Lakoff & Johnsson (1999) omschreven als het begrijpen van een concept op basis van het andere. 

Hiermee wordt bedoeld dat een woord of object wordt gebruikt om een ander woord of object te 

kunnen beschrijven (pp. 12-13). De kracht van een metafoor is volgens Stone (1997) de actie die met 

de vergelijking wordt geïmpliceerd. Als A vergeleken kan worden met B, dan impliceert dit dat A 

opgelost kan worden op de manier waarop B opgelost wordt (p. 148). 

 

Hierbij kan volgens hen onderscheid worden gemaakt tussen vijf soorten: 

- Structuurmetafoor: een structuurmetafoor wordt omschreven als een metafoor waarin het ene 

concept een deel van de structuur van het andere concept bepaalt (p. 23). De kracht van deze 

metafoor zit volgens Lakoff & Johnsson (1999) in de methodiek van de metafoor. De 

methodiek van de metafoor wordt omschreven als het verbergen en voor het voetlicht halen 

van aspecten. Door de aandacht op één aspect van iets te richten, raken andere aspecten die 

inconsistent zijn met deze metafoor op de achtergrond (p. 18).  

- Oriëntatiemetafoor: oriëntatiemetaforen hebben te maken met de oriëntatie in de ruimte, zoals 

boven-onder of binnen-buiten. Aan een concept wordt een plaats of richting in de ruimte 

toegekend, bijvoorbeeld het concept bewust is boven, onbewust is beneden. Dit leidt tot het 

gebruik van metaforen als: hij viel in slaap, het kwam opeens in me op (p. 23). 

- Ontologische metaforen: hierbij worden ervaringen in termen van objecten of substanties 

gegoten. Zo kan de ervaringen van stijgende prijzen als een entiteit worden beschouwd met 

behulp van het zelfstandig naamwoord inflatie. Dit levert een manier op om naar de ervaring 

te verwijzen, bijvoorbeeld als de inflatie nog langer aanhoudt gaan we het niet redden (p. 35). 

- Personificatie: hierbij worden ervaringen met niet-menselijke entiteiten begrepen op grond van 

menselijke drijfveren, karaktertrekken en bezigheden, zoals zijn theorie geeft een verklaring. 

- Metonymie: bij deze metaforen wordt een entiteit gebruikt om te verwijzen naar een andere 

entiteit die er op een bepaalde manier aan verwant is, bijvoorbeeld hij zit in de dans. 

 

 

 

3.3   BETEKENISGEVING DOOR MIDDEL VAN VERHALEN 

Bordwell & Thompson (2004) benadrukken dat een verhaal een fundamentele manier is waarop 

mensen betekenis geven aan films. Een verhaal is volgens Bordwell & Thompson (2004) een keten 

van gebeurtenissen die aan elkaar verbonden zijn door een oorzaak-gevolgrelatie, tijd en ruimte.  

De maker probeert de boodschap in de film over te brengen door het creëren van een verhaal. Dit 

stimuleert de kijker om de verschillende elementen in de film, zoals personages, geluiden, kleuren en 

situaties, aan elkaar te relateren (p. 69).  

 

Bordwell & Thompson (2004) geven aan dat de maker een verhaal creëert door het maken van een 

plot. Een plot bestaat uit alle gebeurtenissen die zichtbaar zijn in de film en het nondiegetic material. 

Het nondiegetic material zijn elementen in de film die geen onderdeel zijn van het verhaal, maar zijn 

ingezet om het verhaal te ondersteunen. Het verhaal wordt ondersteund door de aandacht van de kijker 

te sturen of een bepaalde sfeer te creëren (p. 71). Door het bekijken van het plot worden door de kijker 

aanwijzingen opgepikt, verwachtingen geschept en conclusies getrokken, waardoor uiteindelijk een 

story wordt gevormd. Een story bestaat uit de gebeurtenissen die in de film te zien zijn en de 

gebeurtenissen die verondersteld worden door de kijker.  
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3.4   VERHAALLIJNEN  

In de film worden verschillende elementen in de verhaallijn gepresenteerd. Stone (2001) geeft aan dat 

verhaallijnen strategisch gebruikt kunnen worden. In verhaallijnen kunnen namelijk werkelijkheden 

worden gecreëerd. Op deze manier kan de betekenisgeving van de kijker beïnvloed worden (p. 162).  

 

De twee belangrijkste verhaallijnen zijn volgens Stone (2001) story of decline en story of control. 

Story of decline beschrijft een verhaal waarbij in het begin alle zaken goed gaan, maar vervolgens 

steeds slechter worden tot een moment waarop ze zelfs onverdraagzaam worden. Deze verhaallijn 

bevat de boodschap er moet nu iets gedaan worden voordat het uitloopt in een crisis (p. 139). Story of 

decline heeft twee varianten: 

- Stymied progress story: in dit verhaal wordt verteld dat de situatie goed wordt gehouden door 

een held. Echter, er wordt naar voren gebracht dat iets de held blokkeert. Dit geeft de 

boodschap aan de kijker mee dat de situatie slecht wordt als er geen actie wordt ondernomen.  

- Change-is-only-an-illusion story: bij deze vorm wordt aangegeven dat het leek of de dingen 

steeds slechter werden, maar dat helemaal niet zo blijkt te zijn. Het laat zien dat het juist 

precies de andere richting op gaat. Verslechtering van de situatie was maar een illusie (Stone, 

2001, p. 142). 

 

Bij story of control wordt juist eerst een slechte situatie weergegeven. Er wordt naar voren gebracht 

dat tot die tijd de aanname bestond dat men geen controle had over de situatie. In het verhaal wordt 

echter duidelijk gemaakt dat het wel onder controle kan worden gehouden. Het verhaal wil laten zien 

dat er een keuze is. Bij story of control zijn ook twee varianten te onderscheiden: 

- Story of helplessness and control: in deze verhaallijn gaat het om het zichtbaar maken van de 

controle over de situatie. Hier wordt aan toegevoegd dat een paar mensen al die tijd al controle 

hadden over de situatie, maar dit in hun eigen voordeel gebruikten.  

- Blame-the-victim story: bij deze vorm wordt naar voren gebracht dat de controle ligt bij de 

mensen die er zelf onder lijden (Stone, 2001, pp. 142-143). 

 

 

 

3.5  NONDIEGETIC MATERIAL 

Nondiegetic material wordt door Bordwell & Thompson (2004) gebruikt als de verzamelterm voor de 

technieken die gebruikt kunnen worden door de filmmaker om de verhaallijn te ondersteunen. Hierbij 

kan onderscheid worden gemaakt tussen beeld en geluid. Alle materialen die worden ingezet bij beeld 

worden door Bordwell & Thompson beschreven als de mise-en-scène. 

 

MISE-EN-SCENE  

Mise-en-scène gaat over alles wat in een frame te zien is. Bordwell & Thompson geven aan dat het 

van belang is controle te hebben over de mise-en-scène door de grote invloed die het heeft op het 

uiteindelijke verhaal dat de kijker naar voren haalt. Mise-en-scène wordt door Bordwell & Thompson 

onderverdeeld in setting, kostuums, licht en staging.  

 

De setting van de film kan een grote rol spelen bij het overbrengen van het verhaal. De maker van de 

film kan op verschillende manieren de setting vormgeven. Zo kan gekozen worden voor een bestaande 

locatie of voor een vormgegeven locatie. Kleuren zijn een belangrijk onderdeel van de setting.  
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Hiermee kan geprobeerd worden bepaalde emoties op te roepen (Bordwell & Thompson, 2004, p. 

179). Er bestaan geen vaste emoties of betekenissen bij kleuren. Dit is verschillend per cultuur en zelfs 

per persoon (Van den Broek, 2010, p. 183). 

 

Kostuums kunnen verschillende effecten hebben op het verhaal in de film. Het effect dat het kostuum 

heeft, hangt onder andere af van de context, kleur, grootte en textuur. Make-up speelt hierbij een 

belangrijke rol. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde delen van het gezicht worden geaccentueerd of 

verborgen. Daarnaast kan het bepaalde gezichtsuitdrukkingen beter naar voren laten komen (Bordwell 

& Thompson, 2004, pp. 186-189).  

 

De manipulatie van licht heeft volgens Bordwell & Thompson (2004) ook een belangrijke rol bij de 

interpretatie van de film. Lichte en donkere gebieden in een beeld helpen de compositie te creëren. Op 

deze manier wordt de aandacht naar bepaalde objecten of personen getrokken. Door een object 

gedeeltelijk in de schaduw te plaatsen, kunnen bepaalde details onzichtbaar worden gemaakt (p. 191).  

 

Staging gaat om de uiterlijke kenmerken van de personages of figuren in de film. Door middel van 

gebaren, gezichtsuitdrukkingen en stemgeluid wordt een bepaald type neergezet in het verhaal 

(Bordwell & Thompson, 2004, p. 198). 

 

NONDIEGETIC SOUNDS  

Nondiegetic sounds wordt door Bordwell & Thompson (2004) omschreven als de geluiden die buiten 

de verhaalwereld staan, zoals achtergrondmuziek of de alwetende verteller. Deze vorm van geluid in 

films kan verschillende effecten hebben. Allereerst kan het zorgen voor een bepaalde sfeer in de film. 

Daarnaast kan het bijdragen aan de visuele aspecten van de film. Ook kan het de aandacht van de 

kijker sturen (p. 347). Het belangrijkste effect van muziek in de film is volgens Bode (2006) het 

oproepen van bepaalde stemmingen en emoties (p. 580). 

 

 

 

3.6   INTERPERSOONLIJKE METAFUNCTIE 

Kress & van Leeuwen (2006) hebben voor de analyse van afbeeldingen een raamwerk opgezet. Hierin 

worden structuren en processen beschreven, die invloed hebben op de betekenisgeving (p. 1).  

Dit raamwerk bestaat uit drie metafuncties die tegelijkertijd de betekenis van de afbeelding 

construeren: 

- De representationele metafunctie: bij deze metafunctie staan de represented participants 

(RP’s), namelijk mensen, plaatsen en objecten, centraal. Bij deze metafunctie draait het om de 

vraag ‘waar gaat de afbeelding over?’ (p. 50). 

- De interpersoonlijke metafunctie: hierbij gaat het om de acties tussen alle participanten, zowel 

de RP’s in de afbeelding als de kijkers. Hierbij staat de vraag ‘Hoe heeft de afbeelding contact 

met de kijker?’ centraal (p. 52-53). 

- De compositionele metafunctie: deze metafunctie  beantwoordt de vraag ‘Op welke manier 

zijn de representationele en interpersoonlijke metafuncties gerelateerd aan elkaar en 

geïntegreerd tot een betekenisvol geheel?’. Hierbij staat de compositie van de afbeelding 

centraal (p. 55). 

 

Ondanks dat deze metafuncties zijn opgesteld voor het analyseren van afbeeldingen, gebruik ik de 

interpersoonlijke metafunctie als ondersteuning voor de analyse van het voorlichtingsspotje.  
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De interpersoonlijke metafunctie is hier van toepassing, omdat de vraag ‘Hoe maakt de afbeelding 

contact met de kijker?’ ook bij dit filmpje van belang is. De RP’s in het filmpje staan namelijk centraal 

in het verhaal en betrekken de kijker hier in bepaalde mate bij.  

 

De representationele metafunctie zal achterwege gelaten worden, omdat de vraag ‘waar gaat je 

afbeelding over?’ al wordt beantwoord bij het analyseren van het verhaal in het filmpje. De 

compositionele metafunctie zal ook niet toegepast worden op het filmpje, omdat de compositie van het 

filmpje al wordt besproken bij de analyse van het nondiegetic material. 

 

Bij de interpersoonlijke metafunctie gaat het om de betrokkenheid van de kijker bij de film. Hierbij 

wordt gekeken naar de aan- of afwezigheid van oogcontact met de kijker, de sociale afstand en het 

perspectief van de kijker ten opzichte van de persoon of personen in de afbeelding. De persoon of 

personen in de afbeelding worden omschreven als de Represented Participants (RP).  

 

OOGCONTACT  

De aan- of afwezigheid van oogcontact van de persoon op de afbeelding heeft invloed op de mate van 

betrokkenheid van de kijker. Wanneer de RP de kijker aankijkt, leidt dit volgens Kress & van 

Leeuwen (2006) meestal tot meer betrokkenheid van de kijker, doordat het voelt alsof er iets aan jou 

gevraagd wordt. 

 

SOCIALE AFSTAND  

De sociale afstand wordt omschreven als de afstand die de RP lijkt te staan ten opzichte van de kijker. 

Hoe dichterbij de RP lijkt te staan, hoe groter het gevoel van intimiteit en betrokkenheid. Hierbij 

onderscheiden Kress & van Leeuwen (2006) zes manieren: 

- Intimate distance: alleen het gezicht en het hoofd zichtbaar. 

- Close personal distance: het hoofd en de schouders zijn zichtbaar. 

- Far personal distance: alles vanaf het middel is te zien. 

- Close social distance: hier is de persoon helemaal zichtbaar. 

- Far social distance: het hele lichaam is zichtbaar en een stuk eromheen. 

- Public distance: hierbij zijn verschillende lichamen zichtbaar. 

 

HORIZONTALE EN VERTICALE HOEK  

De horizontale hoek van de kijker ten opzichte van de RP’s heeft volgens Kress & van Leeuwen 

(2006) invloed op de relatie tussen de RP’s en de kijker. Deze relatie heeft weer invloed op de 

betrokkenheid. Een frontale hoek zorgt voor een sterke betrokkenheid, doordat het impliceert dat de 

kijker ‘een van ons’ is. Wanneer de kijker de RP vanuit een andere hoek ziet, impliceert dit dat de 

kijker ‘een van hen’ is. Naast de horizontale hoek heeft de verticale hoek invloed op de betrokkenheid. 

De verticale hoek geeft iets aan over de machtsrelatie tussen RP’s in de afbeelding en tussen de RP en 

de kijker. Een hoge hoek betekent dat de RP omhoog moet kijken, wat impliceert dat de kijker of de 

andere RP meer macht heeft. Een gemiddelde hoek geeft aan de RP horizontaal naar de ander of de 

kijker kan kijken en de macht gelijk verdeeld is. Een lage hoek betekent dat de RP omlaag kijkt en 

meer macht heeft dan de andere RP’s of de kijker.   
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3.7   PERSUASIEVE COMMUNICATIE 

Het voorlichtingsspotje van het WNF is ingezet om de kijker over te halen naar de website 

wnf.nl/50manieren te gaan en manieren met betrekking tot duurzaamheid in te zetten om de aarde te 

kunnen doorgeven aan volgende generaties. Het doel is dus het veranderen van het gedrag van de 

kijker. Dit maakt het voorlichtingsspotje een vorm van persuasieve communicatie. 

 

Persuasiviteit wordt door diverse disciplines anders gedefinieerd. Het verschil in de definities komt 

volgens Perloff (2010) door het verschil in de benadering van het concept. Hieronder staan twee 

definities van persuasieve communicatie, die het begrip vanuit een bepaalde benadering definiëren. 

 

“Persuasion involves one or more persons who are engaged in the activity of creating, 

reinforcing, modifying, or extinguishing beliefs, attitudes, intentions, motivations, and/or 

behaviors within the constraints of a given communication context.” (Gass & Seiter, 2003, p. 

34) 

 

“A successful intentional effort at influencing another’s mental state through communication 

in a circumstance in which the persuade has some measure of freedom.” (O’Keefe, 2002, p. 5) 

 

Gass & Seiter (2003) richten zich met hun definitie van persuasiviteit op de manieren om sociaal 

invloed te kunnen uitoefenen en volgzaamheid te kunnen creëren. De definitie van O’Keefe is 

daarentegen erg gericht op het onderscheiden van overtuigen ten opzichte van dwingen. 

 

In deze scriptie zal de definitie van Perloff (2010) gehanteerd worden, omdat hij in zijn definitie 

verschillende benaderingen van het concept heeft samengevoegd. Hij richt zich namelijk met zijn 

definitie op de vormgeving en betekenisgeving van een communicatie-uiting, het overtuigen van de 

ontvanger en het verschil tussen overtuigen en dwingen.  

 

Perloff (2010) omschrijft persuasieve communicatie als een symbolisch proces waarin zenders mensen 

proberen te overtuigen hun attitudes of gedrag, met betrekking tot een bepaalde issue, te veranderen. 

Dit moet gebeuren op basis van vrije keuze en worden gecommuniceerd via een bericht (p. 13). Deze 

definitie bestaat uit vijf belangrijke componenten: 

1. Symbolisch proces: bij het proces van overtuigen wordt gebruik gemaakt van symbolen. 

Symbolen zijn vormen en elementen, waaraan een betekenis is gegeven. De zender zet zijn 

boodschap om in symbolen in een bericht. De ontvanger geeft betekenis aan het bericht door 

de symbolen in het bericht te interpreteren. Symbolen zijn hulpmiddelen om te overtuigen de 

attitude te veranderen en meningen te vormen. 

2. Een poging tot invloed: pogingen tot overtuigen hebben niet altijd succes, maar bevatten wel 

altijd een bewuste poging tot het beïnvloeden van een ander. De zender moet zich ervan 

bewust zijn dat hij iemands attitude of gedrag wil veranderen (p. 13).  

3. Mensen overtuigen zichzelf: mensen overtuigen zichzelf om attitudes of gedrag te veranderen. 

De zender geeft alleen de argumenten, probeert de verlangens van de ontvangers op te wekken 

en de logica achter het idee zichtbaar te maken. Het is uiteindelijk de keuze van de ontvanger 

om de boodschap wel of niet aan te nemen. 

4. Transmissie van een bericht: overtuigen wordt gezien als een communicatieve activiteit. Er 

wordt gecommuniceerd tussen personen, doordat de zender informatie omzet in symbolen om 

zo een bericht te vormen. De ontvanger zet de symbolen uit het bericht weer om in informatie. 

5. Vrije keuze: een individu moet bij het overtuigingsproces vrij zijn eigen gedrag vorm te geven 

(p. 14). 
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3.8   OVERTUIGEN TOT VERANDERING VAN GEDRAG 

Het uiteindelijke doel van het voorlichtingsspotje is het veranderen van het gedrag van de kijker. Een 

veelgebruikte en onderzochte theorie van gedragsverandering is de ‘Reasoned Action Approach 

(RAA)’ van Ajzen & Fishbein (2010). De naam Reasoned Action Approach (benadering van 

beredeneerde actie) geeft al aan dat dit model is opgesteld vanuit de overtuiging dat mensen 

beredeneren voordat ze overgaan tot actie. Perloff (2010) stelt dat Ajzen & Fishbein dit model hebben 

opgesteld vanuit de aanname dat mensen rationeel calculeren wat de kosten en opbrengsten zijn van 

het uitvoeren van bepaald gedrag en zorgvuldig nadenken over hoe belangrijk anderen dit gedrag 

achten (p. 99). 

 

                  Reasoned Action Approach (Ajzen & Fishbein, 2010, p. 20) 

 

In het model geven Ajzen & Fishbein aan dat gedrag wordt voorspeld door de gedragsintentie. De 

gedragsintentie wordt voorspeld door de subjectieve norm en de gedragsattitude. Hieronder worden de 

onderdelen gedrag, gedragsintentie en attitude besproken. De subjectieve norm, iemands perceptie van 

de sociale druk om bepaald gedrag wel of niet te vertonen, wordt niet besproken in het theoretisch 

kader. Dit aspect wordt namelijk niet meegenomen in het onderzoek, omdat aangenomen kan worden 

dat het voorlichtingsspotje niet gericht is op het veranderen van dit aspect. 

 

GEDRAG  

Gedrag wordt door Ajzen & Fishbein (2010) omschreven als een actie in een bepaalde situatie. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen vier componenten, namelijk de actie, het doel waarop de actie 

gericht is, de context, en de tijd waarin het wordt uitgevoerd (p. 29). Perloff (2010) benadrukt dat er 

een aantal situaties is waarbij de intentie tot gedrag niet altijd leidt tot het uitvoeren van het gedrag. 

Dit kan door veel verschillende factoren komen die lang niet allemaal te achterhalen of te meten zijn 

(p. 98).  

 

Een van de uitzonderingen bij de Reasoned Action Approach is volgens Hoeken (1998) 

gewoontegedrag. Gewoontegedrag wordt omschreven als het gedrag dat mensen vertonen zonder erbij 

na te denken, zoals nagelbijten. Hierbij wordt geen bewuste afweging gemaakt tussen de opties door 

het afwegen van voor- en nadelen en daarom valt het niet onder het gedrag in het RAA-model (p. 46). 

 

GEDRAGSINTENTIE  

Ajzen & Fishbein (2010) omschrijven de gedragsintentie als een indicatie van voornemen van een 

persoon om bepaald gedrag wel of niet uit te voeren. Dit komt naar voren door statements als: ik zal 

… uitvoeren, ik probeer … uit te voeren en ik verwacht … uit te voeren. Bij de formulering van de 
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intentie is het van belang iemands bereidheid en verwachting ook mee te nemen. Dit zorgt er volgens 

Ajzen & Fishbein (2010) voor dat de intentie een betere voorspeller wordt van het gedrag (p. 40). Bij 

de formulering van de bereidheid om bepaald gedrag uit te voeren, zullen namelijk de onbedoelde, 

irrationele invloeden op gedrag meegenomen worden in de overweging. Bij de formulering van de 

verwachting van het gedrag zullen mogelijke belemmeringen, die iemand bij het gedrag ziet, in de 

overwegingen worden meegenomen (Ajzen & Fishbein, 2010, p. 43).  

 

ATTITUDE  

Attitudes staan centraal bij de pogingen om gedrag te verklaren of te voorspellen. Er zijn veel 

verschillende definities te geven van attitudes. Ajzen & Fishbein (2010) geven twee kenmerken van 

het begrip. Allereerst wordt aangegeven dat attitudes evaluatief van aard zijn en een beschrijving 

geven van de positie van individuen, gericht op een object. Het tweede kenmerk van attitude is dat ze 

gevormd en veranderd worden door evaluatieve reacties op een object (p. 76). Hoeken (1998) 

beschrijft de evaluatieve reacties als overtuigingen die gevormd worden in of door situaties. Attitudes 

zijn volgens Hoeken (1998) gebaseerd op een of meer overtuigingen en dienen als evaluatieve 

samenvatting (p. 30). 

 

Door Ajzen & Fishbein (2010) wordt attitude beschreven als: 

 

“Attitude is used to refer to the evaluation of an object, concept or behavior along a 

dimension of favor or disfavor, good or bad, like or dislike.” (Ajzen & Fishbein, 2010, p. 78). 

 

Hoeken (1998) stelt dat het bij de Reasoned Action Approach specifiek gaat over attitude bij bepaald 

gedrag. Deze vorm van attitude, namelijk gedragsattitude, heeft betrekking op de houding ten opzichte 

van bepaald gedrag. Een doelattitude heeft volgens Hoeken (1998) minder duidelijk invloed op gedrag 

(p. 45). Dit is de houding van iemand ten opzichte van een bepaald doel (p. 35). 

Daarnaast geeft Perloff (2010) aan dat Ajzen & Fishbein bij het model aannemen dat men zich bewust 

is van zijn eigen attitudes en er toegang tot heeft. Ook is het volgens Perloff (2010) opgezet vanuit de 

aanname dat attitudes bewust kunnen worden omgezet tot intenties en gedrag (p. 96).   

Volgens Hoeken (1998) is gedragsattitude geen voorspeller van gedrag als een persoon voor het 

vertonen van het gedrag de capaciteiten mist of afhankelijk is van de hulp van anderen (p. 45).  

 

Uit de RAA kan geconcludeerd worden dat attitudes centraal staan bij de pogingen om gedrag te 

verklaren of te voorspellen. Ze zijn volgens Perloff (2010) het materiaal dat zenders proberen te 

veranderen. Hierbij kan worden aangenomen dat het voorlichtingsspotje van het WNF ook gericht is 

op het veranderen van attitudes. In de volgende paragraaf zal daarom dieper worden ingegaan op het 

begrip attitude door de structuur van attitude te bespreken. 

 

STRUCTUUR  

Hoeken (1998) stelt dat attitude drie determinanten heeft, namelijk informatie, emotie en gedrag. 

Attitudes kunnen op een van deze determinanten gebaseerd zijn, maar ook op een combinatie van de 

drie (p. 34). 

 

De determinant informatie heeft betrekking op de kennisfunctie die een attitude heeft. Een 

communicatie-uiting geeft informatie over een object, wat kan leiden tot een overtuiging en daarmee 

kan bijdragen aan een attitude. Bij het vormen van de attitude via informatie worden, zoals ook 

zichtbaar is in het RAA-model, de diverse consequenties van gedrag geïnventariseerd en geëvalueerd. 
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De consequenties komen voort uit de overtuigingen die men heeft met betrekking tot dit gedrag 

(Hoeken, 1998, p. 35).  

 

Bij de determinant emoties gaat het om de gevoelens die het object oproept. Forgas (2010) ziet 

emoties als een onafhankelijke, primaire en vaak dominante kracht in het bepalen van de reactie van 

mensen in sociale situaties (p. 142). Emoties bestaan volgens Ajzen en Fishbein uit twee onderdelen: 

 

“Affect includes generalized mood states without a well-defined object of reference as well as 

qualitatively different emotions with clear evaluative implications” (Ajzen & Fishbein, 2010, 

p. 78). 

 

Deze onderdelen hebben beide invloed op de attitude. Forgas (2010) beschrijft twee effecten die 

emoties kunnen hebben op de attitude, namelijk een informationeel effect en een verwerkingseffect. 

Het informationele effect gaat over de invloed van emoties op de inhoud van de attitude.  

 

“Affect may infuse attitudes through selectively facilitating the retrieval and use of affect-

congruent information from memory to be used when constructively interpreting social 

information” (Forgas, 2010, p. 144). 

 

Emoties hebben hierbij een indirecte invloed op de attitude, doordat ze invloed hebben op de 

informatie die uit het geheugen naar voren wordt gehaald om de sociale informatie te interpreteren en 

een attitude te vormen. Het verwerkingseffect heeft daarentegen direct invloed op de attitude, doordat 

het invloed heeft op de manier waarop mensen denken over een attitudeobject (Forgas, 2010, p. 145).  

 

De determinant gedrag wordt door Hoeken (1998) beschreven als een signaal bij het bepalen van de 

attitude. De attitude wordt beïnvloed door gedrag, doordat een attitude wordt gebaseerd op gedrag van 

onszelf of van anderen. Hoeken (1998) benadrukt hierbij dat gedrag weinig invloed heeft op de 

attitude, tenzij iemand heel weinig tijd krijgt om een attitude te vormen (pp. 42-43).  

 

RESUMÉ  

De bespreking van de Reasoned Action Approach leidt ertoe dat ik de attitude en gedragsintentie ga 

onderzoeken met behulp van een lijst met statements. De bespreking van de structuur van attitude leidt 

ertoe dat het begrip emotie ook wordt meegenomen in het genoemde onderzoeksinstrument. 

 

 

 

3.9 ONDERZOEKSINSTRUMENT 

Op basis van de bovenstaande literatuur heb ik een onderzoeksinstrument ontwikkeld waarmee ik een 

semiotische analyse zal maken van het voorlichtingsspotje. Dit onderzoeksinstrument zal ook gebruikt 

worden voor het samenstellen van de topiclijst voor de interviews met de Nederlandse burgers, die in 

hoofdstuk 5 wordt gepresenteerd. 

Naar aanleiding van de besproken literatuur van Bordwell & Thompson zal het spotje allereerst 

geanalyseerd worden op het verhaal dat wordt verteld aan de kijker. Vervolgens wordt ingegaan op de 

mate waarin de kijker wordt betrokken bij dit verhaal met behulp van de interpersoonlijke metafunctie 

van Kress & van Leeuwen. Daarna wordt ingegaan op de boodschap die uit het spotje kan worden 

gehaald.  



37 

 

Vervolgens zal worden ingegaan op de verhaallijn, de tekens, de metaforen en het nondiegetic 

material, die gebruikt zijn door de maker om de boodschap en het verhaal naar voren te laten komen in 

het filmpje. Eerst wordt met behulp van Stone nagegaan of de verhaallijn in het filmpje in de vorm van 

een story of decline of een story of control staat en welk effect dit heeft. Daarna wordt beschreven 

welke tekens het verhaal in het filmpje uitbeelden en of deze tekens iconen, indexen of symbolen zijn 

aan de hand van Harrison. Vervolgens wordt het filmpje geanalyseerd op de aanwezigheid van 

metaforen en welke soorten metaforen dit zijn met behulp van Lakoff & Johnsonn. Daarna behandel ik 

het nondiegetic material van Bordwell & Thompson. Hierbij wordt het spotje geanalyseerd op het 

gebruik van mise-en-scène en geluid, en het effect hiervan op het verhaal of de sfeer van het spotje.  

Ten slotte wordt het spotje geanalyseerd op de emoties waarop wordt ingespeeld. Hierbij wordt ook 

ingegaan op het effect dat deze emoties hebben op de interpretatie en de overtuigingskracht van het 

spotje.  

 

 

I. Verhaal en boodschap in de film 

Welk verhaal wordt verteld?  

 

Hoe wordt de kijker betrokken bij de film (interpersoonlijke metafunctie)? 

- Aan- of afwezigheid van oogcontact en het effect op de betrokkenheid? 

- Sociale afstand tijdens de film en het effect op de betrokkenheid? 

- Horizontale en verticale hoek in de film en het effect op de betrokkenheid? 

 

Welke boodschap komt in het verhaal naar voren?  

 

Welke verhaallijn, tekens, metaforen en non-diegetic material worden daarvoor gebruikt? 

 

II. Verhaallijn 

Welke verhaallijn van Stone komt naar voren in de film? 

 Story of decline of story of control? 

 

III. Tekens 

Welke tekens worden hierbij gebruikt?  

Iconen, indexen en symbolen? 

 

IV. Metaforen 

Welke metaforen worden gebruikt in de film? 

Welke tekens in de film zijn ingezet als metaforen? 

Welke soorten metaforen zijn dit? 

 

V. Nondiegetic material 

Mise-en-scène  Op welke manieren worden de setting, kostuums, licht en staging gebruikt? 

   Welk effect heeft dit op het verhaal of de sfeer? 

Geluid   Welk nondiegetic geluid wordt gebruikt in de film? 

   Welk effect heeft dit op het verhaal en/of de boodschap? 

 

VI. Emoties 

Op welke emoties wordt ingespeeld in het filmpje? 
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HOOFDSTUK 4   SEMIOTISCHE ANALYSE 

 

In dit hoofdstuk staan deelvraag 3 ‘Welke visuele en tekstuele tekens kunnen worden onderscheiden in 

het voorlichtingsspotje?’ en deelvraag 4 ‘Welk verhaal kan onderscheiden worden in het 

voorlichtingsspotje? ’ centraal. Deze vragen worden beantwoord in de onderstaande semiotische 

analyse die ik heb gemaakt van het voorlichtingsspotje. Door zelf een semiotische analyse te maken, 

krijg ik inzicht in hoe het spotje geïnterpreteerd kan worden en welke tekens, sfeer en gevoelens 

hieraan bijdragen. In 4.1 wordt eerst ingegaan op het verhaal en de boodschap in het 

voorlichtingsspotje en hoe de kijker bij het verhaal wordt betrokken. In 4.2 wordt weergegeven welke 

verhaallijn, tekens, metaforen en nondiegetic material in het filmpje gebruikt worden om het verhaal 

en de boodschap naar voren te laten komen en/of te ondersteunen. De gevoelens en emoties, waarop 

het verhaal in het filmpje inspeelt om de kijker van de boodschap te overtuigen, worden besproken in 

paragraaf 4.3. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 4.4 afgesloten door antwoord te geven op de 

deelvragen en conclusies te trekken uit de semiotische analyse van het spotje. 

 

 

 

4.1 VERHAAL EN BOODSCHAP IN HET VOORLICHTINGSSPOTJE 

 

WELK VERHAAL WORDT VERTELD IN HET FILMPJE? 

Het filmpje begint met de aardbol die aan de ene kant verlicht is. De aardbol verandert in een oog van 

een persoon. Door het zien van de aarde moet de persoon huilen. Vervolgens stroomt de traan over de 

wangen en de kin verder naar beneden. In het volgende beeld stroomt het water naar de navel en op 

dat moment beginnen er planten te groeien uit het water op de buik van de persoon. Vervolgens 

groeien de planten en beginnen ze te bloeien. Hierbij zie je ook de uitbreiding en voortplanting van de 

planten. Dit gedeelte van de film wordt ook verteld door de zin ‘De natuur dat ben jij’. In het volgende 

gedeelte van de film komt de vrouw meer in beeld. Hierbij wordt ook duidelijk dat de persoon in het 

filmpje Doutzen Kroes is. De planten groeien verder op de huid van de vrouw en trekken vlinders aan.  

Daarna stroomt het water over de arm en groeien de planten erop. De vrouw heeft een voetje van een 

baby vast. Op deze manier kunnen het water en de planten worden doorgegeven aan haar baby. Dit 

gedeelte van het verhaal wordt daarnaast verteld door de tekst ‘Geef de aarde door’. De film eindigt 

met de tekst ‘Kies jouw manier op wnf.nl’. 

 

Deze opeenvolging van gebeurtenissen is zichtbaar in de film. Hiermee wordt het volgende verhaal in 

de film verteld: 

 
Het verhaal begint met de mens die gaat huilen bij het zien van de aarde. Het verdriet om de aarde 

wordt omgezet in actie, namelijk zorgen dat de natuur kan groeien. De mens zorgt ervoor dat de 

planten gaan groeien, bloeien en voortplanten. Vervolgens vertellen de beelden dat de mens, het water 

en de planten, samen met de dieren, de natuur vormen. Ze zijn een harmonieus geheel, maar zijn ook 

afhankelijk van elkaar. Deze natuur is erg mooi, maar ook erg kwetsbaar. Door te zorgen voor de 

natuur behoudt de mens de natuur voor de volgende generaties die op aarde komen. Hierdoor kunnen 

deze volgende generaties ook als onderdeel van de natuur leven.  
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HOE WORDT DE KIJKER BETROKKEN BIJ HET VERHAAL?   

 

OOGCONTACT 

Er is maar één moment in de film waarop een van de personen in de film oogcontact maakt met de 

kijker. Respondenten zouden zich hierdoor minder betrokken kunnen voelen bij het verhaal. Op het 

moment dat Doutzen Kroes oogcontact maakt met de kijker trekt dit wel de aandacht van de kijker. 

Het oogcontact wordt gemaakt vlak voor het belangrijkste gedeelte van de film, namelijk het moment 

dat ‘de aarde wordt doorgegeven’. Door net vóór deze gebeurtenis oogcontact te maken met de kijker 

wordt extra aandacht gevraagd voor het belangrijkste gedeelte van de film. 

 

SOCIALE AFSTAND 

De sociale afstand in het spotje verandert constant. De eerste seconden is alleen het oog van een van 

de RP’s te zien. Dit valt binnen de intimate distance. Daarna wordt in het filmpje steeds verder afstand 

genomen, waarbij een deel van het gezicht te zien is. Ook dit valt nog binnen de intimate distance. Dit 

kan bij de respondenten een erg betrokken gevoel oproepen. In de scènes hierna zijn de beide personen 

niet te zien. Daarna komt de vrouw weer in beeld op een close personal distance. Bij deze afstand 

wordt ook oogcontact gemaakt met de kijker. Deze combinatie kan ervoor zorgen dat de respondenten 

zich erg betrokken voelen. Na deze scène wordt er meer afstand gecreëerd tussen de vrouw en de 

kijker, doordat de RP vanaf haar middel te zien is. De baby aan het einde van het spotje is juist weer 

op intimate distance te zien en dit kan de respondenten een betrokken gevoel geven.  

Er kan geconcludeerd worden dat de kijker erg betrokken wordt door middel van sociale afstand. 

Ondanks dat de afstand een aantal keren groter wordt, wordt er namelijk nooit meer afstand genomen 

dan de far personal distance. 

 

HORIZONTALE EN VERTICALE HOEK 

In het voorlichtingsspotje is één scène die vanuit een frontale hoek gefilmd is. Dit is de scène waarbij 

de vrouw oogcontact maakt met de kijker. Door deze frontale hoek kan de respondent zich meer 

betrokken voelen, zeker in combinatie met het oogcontact en de close personal distance. De verticale 

hoek blijft in het spotje gelijk. Het spotje is gefilmd vanuit een medium hoek. Dit suggereert dat er 

geen machtsverschil is tussen de kijker en de RP’s. 

 

WELKE BOODSCHAP KOMT IN HET VERHAAL IN HET FILMPJE NAAR VOREN?   

De boodschap die in het verhaal naar voren komt, bestaat uit verschillende delen. Allereerst wordt 

zichtbaar gemaakt dat er iets ergs aan de hand is doordat de mens moet huilen bij het zien van de 

aarde. Daarnaast geeft het verhaal de boodschap dat de natuur zo mooi, maar ook zo kwetsbaar is. De 

kwetsbaarheid komt in het verhaal naar voren, doordat de mens en de planten water nodig hebben om 

te kunnen bestaan. Vervolgens blijkt uit het verhaal dat de mens niet losstaat van de natuur, maar een 

onderdeel is van de natuur. De film vertelt dat de mensen, planten en dieren een harmonieus geheel 

vormen. Dit wordt zichtbaar gemaakt in het verhaal doordat dat de mens, net als de planten, water 

nodig heeft om te bestaan.  

Uit de boodschap dat de mens een onderdeel is van de natuur, wordt vervolgens duidelijk gemaakt dat 

de mens verantwoordelijkheid moet nemen voor het zorgen voor de natuur. Zij hebben de 

verantwoordelijkheid voor het zorgen voor de natuur, omdat ze er zelf een onderdeel van zijn. 

Daarnaast komt in het verhaal naar voren dat de mensen verantwoordelijkheid moeten nemen, zodat 

volgende generaties ook als onderdeel van de natuur kunnen leven.  

Als laatste wordt de boodschap ‘kies jouw manier om de aarde door te geven op wnf.nl’ aan de kijker 

doorgegeven.  
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4.2 VERHAALLIJN, TEKENS, METAFOREN EN NONDIEGETIC MATERIAL 

Welke metaforen, tekens, verhaallijn en non-diegetic material zijn gebruikt voor de uitbeelden van het 

verhaal en de boodschap? 

 

WELKE VERHAALLIJN KOMT NAAR VOREN? 

Het verhaal dat in het filmpje wordt verteld, bevat veel elementen van een story of control
2
. Met name 

het blame-the-victim story zie je er in terug. De boodschap van het verhaal is dat de mensen 

verantwoordelijkheid moeten nemen. Het verhaal probeert duidelijk te maken dat de controle over de 

natuur bij de mensen ligt die zelf te maken hebben met de problemen van de natuur of het gebrek aan 

natuur, zoals het broeikaseffect. Dit komt in het verhaal naar voren, doordat je eerst de mens ziet 

huilen om de aarde en daarna de verantwoordelijkheid ziet nemen om te zorgen voor de natuur, zodat 

ze behouden kan worden voor de volgende generaties. Deze controle zie je terug in de film, doordat de 

planten het water en de huid van de vrouw in het filmpje nodig hebben om te groeien. Daarnaast komt 

de controle duidelijk naar voren, doordat de aarde wordt doorgegeven door een actie van de vrouw, 

namelijk het vastpakken van de voet van haar baby. Doordat de mens de controle heeft over de aarde 

en de natuur, kan hij actie ondernemen om de problemen op te lossen.  

 

WELKE VISUELE EN TEKSTUELE TEKENS WORDEN GEBRUIKT OM HET VERHAAL UI T TE 

BEELDEN? 

De mens kijkt naar de aarde. Door het zien van de aarde moet de mens huilen. 

Dit wordt uitgebeeld met het icoon aardbol dat verandert in het icoon pupil in het oog van een mens. 

Ook het zonlicht dat op een kant van de aarde en vervolgens op een kant van de pupil schijnt, is een 

icoon. Het huilen om de aarde wordt uitgebeeld met de icoon traan.  

 

De planten kunnen gaan groeien, bloeien en voortplanten. 

Dit wordt uitgebeeld met het icoon planten en het icoon water. Het bloeien wordt uitgebeeld door het 

icoon bloemen. De index stuifmeel, dat uit de bloem vliegt, geeft de voortplanting van de planten en 

bloemen aan.  

 

Mensen, planten en dieren vormen samen een geheel, namelijk de natuur, en zijn van elkaar 

afhankelijk. 

Dit wordt uitgebeeld door de index vrouw die staat voor de mensen, de index planten/bloemen die 

staat voor alle planten, en de index vlinders die staat voor alle dieren. Deze indexen worden als een 

geheel afgebeeld, doordat het water stroomt over het lichaam van de mens, waardoor de planten er ook 

op groeien. De vlinders gaan naar de bloemen toe. Daarnaast vormt het een geheel, omdat de traan, 

naast een icoon, ingezet is als index voor water dat de levensader is voor alle levende mensen, planten 

en dieren. Het komt ook naar voren door de tekst ‘De natuur dat ben jij’. 

 

De mooie natuur 

De mooie natuur komt naar voren door de index model Doutzen Kroes die is ingezet voor het 

uitbeelden van de schoonheid van de mens. Daarnaast komt het naar voren door de iconen felgroene, 

groeiende planten en gekleurde bloemen.  

 

 

 

                                                      
2
 Stone, D. (2001). Policy paradox, New York: W.W. Norton & Company Inc. 
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De kwetsbare natuur 

De kwetsbaarheid van de natuur wordt uitgebeeld door de index huilend persoon. De kwetsbaarheid 

komt ook naar voren door het icoon planten die door het icoon water pas kunnen gaan groeien.  

 

De mens heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de natuur om het te behouden voor 

volgende generaties.  

De verantwoordelijkheid komt naar voren, doordat het icoon planten en het icoon water, de huid van 

de vrouw in het filmpje nodig hebben om te groeien. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid 

duidelijk, doordat de aarde wordt doorgegeven door een actie van de vrouw, namelijk het vastpakken 

van de voet van haar baby. Ook de tekst ‘Kies jouw manier’ geeft de verantwoordelijkheid van de 

mens aan. 

Behouden voor de volgende generaties wordt uitgebeeld door de iconen hand van de vrouw en voetje 

van baby, waardoor ze de indexen water en planten, die staan voor de aarde, doorgeven aan de baby. 

De baby is ingezet als index voor volgende generaties. Daarnaast zie je dit terug in het spotje door de 

tekst ‘Geef de aarde door’. 

 

Kies jouw manier op de website wnf.nl 

De tekstuele tekens aan het einde van het spotje namelijk de zin ‘Kies jouw manier op wnf.nl’ geeft 

naast verantwoordelijkheid nemen ook aan dat de kijker naar de website moet gaan om zijn/haar 

manier te kiezen.  

 

WELKE METAFOREN WORDEN GEBRUIKT IN DE FILM EN WELKE SOORTEN METAFOREN 

ZIJN DIT? 

Doutzen Kroes en de baby in het spotje vormen samen een metafoor. Doutzen Kroes staat voor de 

huidige generatie op aarde. De baby staat voor de nieuwe generatie / toekomstige generatie op aarde. 

De relatie tussen de huidige en volgende generatie wordt in het spotje uitgebeeld als de relatie tussen 

een moeder en een kind. De metafoor is een metonymie. Bij deze vorm van metaforen wordt een 

entiteit gebruikt om te verwijzen naar een andere entiteit die er op een bepaalde manier aan verwant is. 

Zowel Doutzen als de baby zijn namelijk een onderdeel van de generatie waar ze voor staan, en de 

relatie van moeder en kind is ook een van de relaties die kunnen voorkomen bij de relaties tussen de 

huidige en volgende generatie. 

Door deze metonymie lijkt het veel gemakkelijker en logischer om de natuur door te geven van de 

huidige generatie naar de volgende generatie, omdat het er als vanzelfsprekend uitziet dat een moeder 

iets doorgeeft aan haar kind. De andere aspecten van de huidige en toekomstige generaties blijven 

hierdoor achterwege. Deze relatie is namelijk een stuk complexer en kent een aantal  problemen, 

waardoor het helemaal niet zo gemakkelijk en vanzelfsprekend is om ‘door te geven’ aan de volgende 

generatie. Een voorbeeld hiervan is dat de mensen kijken naar anderen in hun generatie, die ook niet 

bezig zijn met het doorgeven aan de volgende generatie.  

 

Een andere metafoor die wordt gebruikt in het filmpje is het afbeelden van de natuur/aarde als 

water, planten en mensen (en dieren). Ook deze metafoor heeft de vorm metonymie, omdat de 

mens, het water en de planten/bloemen wel een onderdeel zijn van de natuur.  

Door alleen het water, de mens en de planten af te beelden als de hele natuur worden bepaalde 

aspecten van het begrip naar voren gehaald. Deze drie onderdelen zijn namelijk tastbaar, zichtbaar en 

nodig om te overleven (water en zuurstof). Hiermee worden aspecten weggelaten die niet zichtbaar 

zijn en daardoor minder duidelijk aan- of afwezig zijn, bijvoorbeeld CO2. Ook vallen hierbij de 
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aspecten van de natuur weg, die niet nodig zijn om te overleven, maar die invloed hebben op de 

welvaart, bijvoorbeeld olie en gas.  

Doordat deze aspecten worden gebruikt als verwijzing naar de aarde, kan de term de aarde doorgeven  

gebruikt worden. Het water en de planten worden hier letterlijk doorgegeven aan de baby. Dit wordt 

als vergelijking genomen voor het doorgeven van de aarde naar de volgende generaties door duurzaam 

om te gaan met de aarde. Duurzaamheid met betrekking tot de aarde is echter een stuk lastiger dan het 

letterlijk doorgeven van water en planten van moeder op kind. 

 

OP WELKE MANIEREN WORDEN DE SETTING,  KOSTUUMS,  LICHT EN STAGING GEBRUIKT EN 

WELK EFFECT HEEFT DIT? 

In de film is gekozen voor een zelfgemaakte achtergrond (setting) in plaats van een bestaande locatie. 

De achtergrond van het filmpje is namelijk een egaal, donkerblauw vlak. In het begin van het filmpje 

is er geen achtergrond zichtbaar, omdat er een close-up wordt gemaakt van het oog en het gezicht. De 

achtergrond is pas te zien vanaf de scène dat de traan vanaf de kin naar beneden stroomt. Bijna aan het 

einde van het filmpje is weer geen achtergrond aanwezig, omdat er een close-up wordt gemaakt van 

het gezicht van de baby.  

De achtergrond blijft tijdens het filmpje grotendeels dezelfde. De enige verandering in achtergrond 

komt door de verandering in licht. 

 

   
Verandering in achtergrond door verandering in licht 

 

Door deze onopvallende achtergrond wordt de aandacht van de kijker gestuurd naar de elementen die 

het verhaal vertellen, zoals het personage, de groeiende planten of de tekst. Daarnaast zorgt deze 

donkere achtergrond voor spanning en mysterie in het spotje. 

 

In het spotje wordt geen gebruik gemaakt van kostuums. De vrouw heeft in het spotje geen kleren aan.  

Bij de baby is alleen het gezicht in het spotje zichtbaar, dus is het kostuum niet te zien. Het enige 

‘kostuum’ dat de vrouw in het spotje aanheeft, zijn de planten die over haar rug, schouders en armen 

groeien. Daarnaast heeft de vrouw vrijwel geen make-up op. Er wordt alleen gebruik gemaakt van 

mascara. 

Het gebrek aan kostuums draagt bij aan het verhaal dat wordt uitgebeeld. De personages worden op 

deze manier gepresenteerd in hun meest natuurlijke vorm. De manier zoals ieder mens is onder alle 

kleding, sieraden en make-up. Dit draagt bij aan het beeld van de mens als onderdeel van de natuur en 

de aarde. Dit beeld wordt nog versterkt, wanneer er planten en water uit de vrouw komen en samen 

een geheel vormen als een kostuum van de vrouw. Daarnaast zorgt het gebrek aan kleding voor het 

uitbeelden van kwetsbaarheid.  

Kleren geven bescherming aan de mens en zonder deze kleding is een mens kwetsbaar. Hiermee wordt 

het verhaal ondersteund, omdat ze willen laten zien dat de natuur (waar de mens een onderdeel van is) 

kwetsbaar is en dat er dus goed mee moet worden omgegaan om het beschikbaar te houden voor 

volgende generaties.  
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De manipulatie van licht speelt een belangrijke rol in het spotje. Het verhaal speelt zich af tegen een 

donkere achtergrond en door middel van licht worden highlights gecreëerd. Het licht komt bij de 

verschillende scènes vanuit verschillende richtingen. Bij de eerste scène (aardbol verandert in oog) 

schijnt er licht vanaf de rechterkant, waardoor het rechterdeel van de aarde wordt verlicht. Dit geeft 

het idee van de zon die zorgt dat de ene helft van de aarde verlicht wordt. Terwijl de aardbol verandert 

in een oog blijft het licht hetzelfde. Hierdoor wordt benadrukt dat de mens een onderdeel is van de 

aarde, omdat als de zon op de aarde schijnt, hij vanuit hetzelfde punt ook op de mens schijnt. 

Daarnaast heeft dit het effect dat de rest van het verhaal zich lijkt af te spelen in het licht van de zon in 

plaats van in het licht van een lamp. Hierdoor wordt nog meer de natuur benadrukt, doordat de zon 

ook bij de natuur hoort. Daarnaast zorgt het gebruik van weinig licht in het filmpje voor een 

mysterieuze sfeer die de aandacht van de kijker vasthoudt.  

In de scènes waarbij de traan over het lichaam stroomt, wordt door middel van licht de aandacht 

gevestigd op de huid en de druppel die eroverheen stroomt. Het water reflecteert het licht, waardoor 

dit een highlight creëert en de aandacht van de kijker hiernaar zal worden getrokken. Aan het einde 

van het spotje, waar alleen tekst in beeld is, schijnt het licht op de achtergrond. Dit licht beweegt 

langzaam over de achtergrond. Deze beweging op de achtergrond kan de aandacht van de kijker 

afleiden van de tekst die er staat.  

 

   
 

De personages in het spotje zeggen niets en hebben geen uitsprekende gelaatsuitdrukkingen. Daarnaast 

maken de personages bijna geen bewegingen, en de bewegingen die ze maken zijn heel langzaam. De 

afwezigheid van uitsprekende gelaatsuitdrukkingen en snelle bewegingen zorgt ervoor dat de aandacht 

van de kijker naar andere tekens in de film wordt getrokken, zoals de planten en de tekst.  

 

WELK NONDIEGETIC GELUID WORDT GEBRUIKT IN DE FILM EN WELK EFFECT HEEFT DIT 

OP HET VERHAAL EN /OF DE BOODSCHAP? 

De achtergrondmuziek van het spotje is het enige geluid in de film. Deze muziek bestaat uit een piano 

en de zang van een vrouw. Zij zingt geen bestaande woorden, maar zingt klanken als hioe ha en hioe 

aaaaah. In de film speelt muziek een belangrijke rol. Deze muziek is namelijk niet een liedje dat wordt 

afgespeeld, terwijl de beelden en teksten zichtbaar worden gemaakt; de muziek lijkt een begeleider 

van de beelden om de aandacht naar bepaalde momenten te trekken. Zo beginnen de zang en de piano 

in het liedje precies op het moment dat het water/de traan begint te stromen. De muziek begeleidt ook 

de beelden tijdens de scène waarin het water via de arm en hand van de vrouw wordt doorgegeven aan 

de baby. Dit is een belangrijk punt in de film, omdat hier ‘de aarde wordt doorgegeven’. De muziek 

begeleidt deze scène, doordat de zang verandert en iets sneller lijkt te gaan. Hierdoor creëert de 

muziek een spanning die de aandacht van de kijker trekt.  

Daarnaast draagt de muziek bij aan de mysterieuze sfeer in het filmpje. Door het rustige tempo en de 

onherkenbare klanken houdt de muziek de aandacht van de kijker vast. 
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WELKE SFEER BEVAT HET SPOTJE? 

Naar aanleiding van de analyse van het nondiegetic material in de film kan geconcludeerd worden dat 

het voorlichtingsspotje een mysterieuze sfeer heeft. Deze sfeer komt naar voren door de donkere 

achtergrond, het geringe licht en de spannende muziek. 

 

 

 

4.3 EMOTIES EN GEVOELENS 

Het spotje speelt in op verschillende gevoelens van de kijker. In het begin van het spotje komt het 

gevoel van verdriet naar voren.  Dit komt naar voren door de mens die huilt bij het zien van de aarde. 

Dit geeft het gevoel ‘er is iets ergs aan de hand. Daarnaast wordt er ingespeeld op het gevoel van 

controle van en verantwoordelijkheid voor de natuur, doordat de planten in het filmpje de tranen en de 

huid van Doutzen nodig hebben om te kunnen groeien. Daarnaast wordt ingespeeld op het gevoel van 

verantwoordelijkheid voor het doorgeven aan de komende generaties door het 

verantwoordelijkheidsgevoel weer te geven van een moeder voor haar kind. Doutzen Kroes is dus niet 

alleen ingezet als index voor het uitbeelden van schoonheid, maar ook voor het uitbeelden van een 

moeder (die de natuur doorgeeft aan haar kind). 

 

 

 

4.4 RESUMÉ 

Uit de analyse is gebleken dat de kijker de volgende boodschap uit het filmpje zou moeten halen:  

Er is iets aan de hand. De natuur is mooi, maar kwetsbaar. Het is de verantwoordelijkheid van de mens 

om voor de natuur te zorgen. We zijn namelijk zelf een onderdeel van de natuur. Daarnaast kunnen 

we, door te zorgen voor de natuur, de natuur behouden, zodat de volgende generaties ook als 

onderdeel van de natuur kunnen leven. Ga naar wnf.nl om jouw manier te kiezen om voor de natuur/de 

aarde te zorgen. 

 

Welke visuele en tekstuele tekens kunnen worden onderscheiden in het voorlichtingsspotje? 

Het voorlichtingsspotje bevat visuele en tekstuele tekens die het verhaal uitbeelden. Daarnaast bevat 

het filmpje visuele (en auditieve) tekens die een ondersteuning zijn voor de tekens die het verhaal 

uitbeelden. 

 

Uit de analyse blijkt dat de visuele tekens die het verhaal uitbeelden, bestaan uit iconen en indexen. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van een vorm van metaforen, namelijk metonymieën. De iconen zijn 

volgens de analyse aardbol, pupil, traan, mens, zonlicht, water, planten, bloemen, hand en babyvoetje. 

Hierbij worden de volgende indexen gebruikt: stuifmeel dat staat voor de voortplanting van de 

planten, blote model Doutzen Kroes die zowel staat voor de huidige generatie en schoonheid als 

kwetsbaarheid van de natuur, planten die staan voor alle planten op aarde, vlinders die staan voor alle 

dieren, de traan die staat voor het water dat de levensader is voor alles wat leeft, en de baby die staat 

voor volgende generaties. De combinatie van de tekens mens, planten, water en dieren in het filmpje is 

een metonymie die samen staan voor de natuur. Hierbij wordt de natuur uitgebeeld door een aantal 

zichtbare/tastbare onderdelen die de mens nodig heeft om te overleven. Onzichtbare onderdelen die de 

mens niet moet hebben om te overleven, worden hiermee achterwege gelaten. Deze metonymie maakt 

het zorgen voor de natuur gemakkelijker en urgenter. De combinatie van Doutzen Kroes als huidige 

generatie en baby als volgende generaties vormen ook een metonymie.  

De relatie tussen de huidige en volgende generaties wordt door deze indexen uitgebeeld als de relatie 

tussen een moeder en een kind. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid voor het zorgen voor de 
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natuur vanzelfsprekender, doordat het logisch is dat een moeder de natuur wil doorgeven aan haar 

kind. Uit de analyse blijkt dat de tekstuele tekens in het spotje drie zinnen zijn, namelijk ‘De natuur 

dat ben jij’, ‘Geef de aarde door’ en ‘Kies jouw manier op wnf.nl’. Deze zinnen geven een 

verduidelijking voor de mensen die de beelden niet (helemaal) duidelijk vinden of een bevestiging 

voor de mensen die de beelden duidelijk vinden. Uit de analyse komt naar voren dat de laatste zin 

‘Kies jouw manier op wnf.nl’ echter niet wordt uitgebeeld met visuele tekens, maar alleen in tekstuele 

tekens wordt weergegeven. 

Daarnaast worden de tekens die het verhaal uitbeelden, ondersteund door de visuele tekens, namelijk 

de donkere, egale achtergrond en het licht en een auditief teken (achtergrondmuziek). Het licht dat van 

de tekens die het verhaal uitbeelden highlights maakt in combinatie met de egale, donkere achtergrond 

stuurt de aandacht van de kijker naar belangrijke tekens. De spannende achtergrondmuziek houdt de 

aandacht van de kijker bij het filmpje. Daarnaast blijkt uit de analyse dat deze tekens een mysterieuze 

sfeer creëren waarmee de interpretatie van de tekens voor het verhaal worden ondersteund. 

 

Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de tekstuele tekens een verduidelijking zijn van de 

visuele tekens, als deze niet gezien worden of onduidelijk zijn, en anders een bevestiging van de 

visuele tekens zijn. Een uitzondering hierbij is echter de laatste zin ‘Kies jouw manier op wnf.nl’. 

Doordat de andere zinnen wel een samenvatting of verduidelijking zijn van de visuele tekens, zou deze 

laatste zin door de kijker niet als een toevoeging op de boodschap gezien worden of minder opgemerkt 

worden door de kijker. 

 

Welke verhaal(lijn) kan worden onderscheiden in het voorlichtingsspotje? 

De bovenstaande visuele en tekstuele tekens beelden in het filmpje een verhaal uit. Uit de analyse 

komt naar voren dat het  verhaal in het voorlichtingsspotje staat in de vorm van een story of control. 

Hier komt met name een blame-the-victim story naar voren, waarbij informatie wordt gegeven en op 

emoties wordt ingespeeld, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat het slachtoffer eigenlijk de controle 

heeft. Het verhaal begint met het verdriet dat de mens heeft om de aarde waar hij op leeft (slachtoffer). 

Daaropvolgend wordt in het verhaal duidelijk gemaakt dat de mens zelf de controle heeft en ook de 

verantwoordelijkheid moet nemen om voor de aarde te zorgen. Dit komt naar voren, doordat het 

filmpje vertelt dat de mens zelf een onderdeel is van de natuur en kan zorgen dat de natuur gaat 

groeien en uitbreiden door de beelden van Doutzen, planten, water en dieren als geheel. Daarnaast 

wordt verteld dat de mens voor de aarde moet zorgen om het te behouden voor de volgende generatie 

door de beelden van Doutzen die het water en de planten via haar hand doorgeeft naar de baby. Uit de 

analyse blijkt dat er bij het verhaal wordt ingespeeld op het gevoel van verdriet door het verdriet dat de 

mens heeft om de aarde en het gevoel van verantwoordelijkheid voor het zorgen voor de natuur, 

doordat de mens er zelf een onderdeel van is en het moet doorgeven aan de volgende generatie. Dit 

laatste wordt uitgebeeld door het verantwoordelijkheidsgevoel van een moeder voor haar kind. 

 

Uit de analyse blijkt naar mijn idee dat het verhaal in de vorm van story of control, het gebruik van de 

metaforen, de samenvattende/verduidelijkende tekst aan het einde en het gebruik van het nondiegetic 

material dat de aandacht stuurt, het filmpje overtuigend zal maken voor de kijker.  Uit de analyse komt 

daarnaast voor mij naar voren dat er een discrepantie tussen de sfeer en de boodschap is. De 

mysterieuze sfeer in het filmpje houdt waarschijnlijk wel de aandacht vast, maar past naar mijn idee 

niet bij de boodschap ‘er is iets aan de hand’ en ‘neem nu de verantwoordelijkheid voor het zorgen 

voor de natuur’. Dit maakt het filmpje naar mijn idee minder overtuigend. Ook het feit dat er maar één 

keer oogcontact wordt gemaakt en er maar één keer vanuit een frontale hoek wordt gefilmd, maakt het 

filmpje naar mijn idee minder overtuigend dan het had kunnen zijn, omdat de kijker hierdoor minder 

bij het verhaal wordt betrokken.  
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HOOFDSTUK 5 DATAREPRESENTATIE EN -ANALYSE 

 

In dit hoofdstuk staan deelvraag 5 ‘Welke verhaallijn en boodschap halen de Nederlandse burgers 

zonder kinderen en de Nederlandse burgers met kinderen uit het voorlichtingsspotje en welke visuele 

en tekstuele tekens dragen hieraan volgens hen bij?’, deelvraag 6 ‘Welk gevoel roept het 

voorlichtingsspotje op bij de Nederlandse burgers zonder kinderen en de Nederlandse burgers met 

kinderen en welke visuele en tekstuele tekens spelen hierbij een rol?’ en deelvraag 7 ‘Brengt het zien 

van de commercial een verandering in de attitude en gedragsintentie met betrekking tot duurzaamheid 

teweeg bij de Nederlandse burgers zonder kinderen en de Nederlandse burgers met kinderen?’ 

centraal.  

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews en de vragenlijsten weergegeven.  

Voorafgaand aan de analyse van de interviews wordt in paragraaf 5.1 een toelichting gegeven op de 

topiclijst die is aangehouden tijdens de interviews en op de aanpak van de interviews. De resultaten 

van de interviews worden uitgewerkt in paragraaf 5.2 t/m 5.5. Hierbij wordt per paragraaf een van de 

topics uit de interviews, namelijk tekens/verhaal (5.2), boodschap (5.3), sfeer (5.4), gevoelens (5.5), 

overtuigend (5.6), besproken. Deze topics worden per paragraaf uitgewerkt door een overzicht te 

geven van de antwoorden van de respondenten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 

antwoorden van de respondenten zonder kinderen en de antwoorden van de respondenten met 

kinderen. Deze uitwerking wordt ondersteund met citaten uit de interviews. Hierdoor blijft naar mijn 

idee de eigen interpretatie van de respondenten zoveel mogelijk gewaarborgd. In paragraaf 5.7 worden 

de uitkomsten van de interviews geanalyseerd en wordt mede antwoord gegeven op deelvraag 5 en 6. 

Daarnaast vergelijk ik de uitkomsten van het interview met de makers van het filmpje met de 

uitkomsten van de interviews met de respondenten. 

  

In paragraaf 5.8 staan de vormgeving, verwerking en aanpak van de vragenlijsten centraal. In 5.8.1 

wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming van de statements en antwoordschalen van de 

vragenlijsten. Vervolgens wordt in 5.8.2 de werkwijze voor het afnemen van de vragenlijsten 

besproken. In 5.8.3 wordt de verwerking van de 32 vragenlijsten besproken. De vragenlijsten zijn 

verwerkt in tabellen en in bijlage VI gezet. In 5.9 zullen de uitkomsten van de vragenlijsten worden 

geanalyseerd en er wordt antwoord gegeven op deelvraag 7. Hierbij wordt eerst ingegaan op de 

verandering in attitude bij de respondenten zonder kinderen en de respondenten met kinderen en 

daarna op de verandering in de gedragsintentie bij de respondenten zonder kinderen en de 

respondenten met kinderen.  

 

 

 

5.1 TOPICLIJST VOOR DE INTERVIEWS 

De interviews met de respondenten zijn gehouden aan de hand van een topiclijst. Deze topiclijst is 

gebaseerd op het onderzoeksinstrument dat is voortgekomen uit het literatuuronderzoek in hoofdstuk 

3. De focus ligt hierbij op de tekens, het verhaal, de boodschap, de sfeer, het gevoel en de 

overtuigingskracht van het voorlichtingsspotje. Hieronder wordt de topiclijst voor de interviews 

weergegeven. Uit de pretest van de topiclijst bij twee Nederlandse burgers kwam naar voren dat de 

onderstaande  onderwerpen/vragen duidelijk waren.  
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Topiclijst voor interviews met de Nederlandse burgers 

 

Tekens – nondiegetic material 

Wat gebeurt er in het spotje? 

Wat valt jullie op in het spotje? / Wat trekt de aandacht in het spotje? 

 Waarom valt dit op in het spotje? 

 Wat maakt dat deze dingen opvallen? (achtergrond, kleuren, licht en muziek) 

 

Verhaal en boodschap – herkennen van metaforen 

- Welk verhaal wordt uitgebeeld? 

o Waar komt dat in naar voren? 

o Voel je je als kijker bij het verhaal betrokken?   

 Waarom wel of waarom niet? 

 

- Welke boodschap halen jullie uit het verhaal? 

o Waarom denk je dat? 

o Waardoor komt die boodschap naar voren? 

 

(Niet vragen naar de metaforen en indexen, maar erop inspringen als het naar voren wordt gebracht: 

 generaties, aarde doorgeven, natuur  hoe komt dit naar voren? Hoe wordt dit uitgebeeld?) 

- Komt de boodschap naar voren in beeld én tekst? Welke wel en/of niet? 

- Is de tekst een ondersteuning van het beeld? Waarom wel/niet? 

- Is de verhouding tekst en beeld goed? Waarom wel/niet? 

 

Affectieve reactie – nondiegetic material 

- Welke sfeer komt in dit filmpje naar voren?  

o Past dit bij het verhaal? 

  

- Welk gevoel roept het spotje op? 

o Waarom dat gevoel? 

o Waar komt dit door? 

o Welke invloed heeft dit op het verhaal of de boodschap? 

 

Persuasiviteit 

- Is het filmpje overtuigend? Heeft het filmpje jou overtuigd? 

- Waarom is het wel of niet overtuigend? 

- Uit welke beelden/tekst blijkt dit? 

 

 

 

 

5.2 AANPAK VAN DE INTERVIEWS 

Bij de afname van het interview vroeg ik allereerst de respondenten nog een keer naar het filmpje te 

kijken en te bedenken wat ze allemaal zien in het filmpje. Na het afspelen van het filmpje vertelde ik 

dat ik een aantal vragen ging stellen. Vervolgens gaf ik aan dat het ging om hun mening, dus dat er 

geen foute antwoorden zijn, dat ze alles konden roepen wat in hen opkwam en dat ze het mochten 

aangeven als ze het filmpje tussendoor nog een keer wilden zien.  
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De interviews met de respondenten zijn opgenomen. Deze interviews zijn terug te vinden in de bijlage 

(op cd). Hierdoor wordt alle informatie uit de interviews opgeslagen, wat bijdraagt aan de 

betrouwbaarheid van de resultaten. Daarnaast kan ik me op deze manier richten op het bespreken van 

de topics en het doorvragen op de antwoorden in plaats van het opschrijven van de antwoorden. Uit de 

pretest van de topiclijst kwam naar voren dat de respondenten soms lange antwoorden geven waaruit 

veel ‘doorvraagvragen’ naar voren komen. Naar aanleiding van de pretest had ik bij alle interviews 

pen en papier bij me om steekwoorden op te schrijven waarover ik wilde doorvragen. 

 

Wegens de privacy van de respondenten heb ik de interviews voor de analyse geanonimiseerd. Alle 

interviews met de respondenten zonder kinderen hebben de aanduiding GK gekregen. Alle interviews 

met de respondenten met kinderen hebben de aanduiding WK gekregen. Vervolgens zijn de interviews 

in willekeurige volgorde genummerd van 1 t/m 8. Bij de citaten die in dit hoofdstuk worden gebruikt, 

staat hierdoor niet de naam van de respondent, maar de code GK# of WK#.  

 

 

 

5.2 TEKENS EN VERHAAL 

 

RESPONDENTEN ZONDER KINDEREN  

De tekens die door de respondenten zonder kinderen naar voren worden gehaald, zijn over het 

algemeen gelijk. De respondenten hebben het over de aarde, een oog, een traan, een vrouw, bij wie 

sommige respondenten herkennen dat het Doutzen Kroes is, planten, bloemen en een baby. Ook 

noemde een aantal respondenten zonder kinderen het Wereld Natuur Fonds. Een van de respondenten 

zonder kinderen heeft de baby in het spotje niet gezien. Twee respondenten zonder kinderen geven aan 

de baby pas bij de tweede keer te hebben gezien.  

 

De meeste respondenten zonder kinderen verdelen het verhaal in het spotje in drie stukken. De meeste 

respondenten zonder kinderen beginnen te vertellen over de aarde, het oog en de traan die over het 

lichaam stroomt. Dit wordt door een aantal respondenten geïnterpreteerd als een vrouw die verdriet 

heeft bij het zien van de aarde.  

 

Vervolgens wordt ingegaan op het groeien en bloeien van de planten op het lichaam. Sommigen 

koppelen dit aan het eerste deel door aan te geven  dat uit het verdriet om de aarde toch weer iets 

moois komt, namelijk groeiende en bloeiende planten.  

 

“…je gebiologeerd wordt door dat groeien op die traan, dus dat de mensheid door de tranen 

en de spijt daardoor de aarde vocht geven en dan zou er opnieuw zoiets kunnen bloeien.” 

(GK4) 

 

Een aantal respondenten ziet het water dat over het lichaam stroomt niet meer als de traan, maar als 

gewoon water dat over het lichaam stroomt en dat planten nodig hebben om te gaan groeien. Veel 

respondenten zonder kinderen sluiten het verhaal af met het doorgeven van het water en de planten aan 

de baby via de hand van de vrouw naar de voet van de baby.  

 

Bijna alle respondenten zonder kinderen halen ook een onderliggend verhaal naar voren. Dit wordt 

naar voren gehaald, doordat ze zien dat sommige tekens ergens voor staan. Veel respondenten zonder 

kinderen zien de vrouw als de mensen die nu leven en dus de mensen aan wie de boodschap wordt 
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verteld. Dit komt naar voren, doordat ze bij het vertellen van het verhaal in termen praten als ‘met z’n 

allen’, ‘wij’, ‘mensen’ of ‘de mensheid’. De baby wordt daarnaast door bijna alle respondenten zonder 

kinderen gezien als de nieuwe/toekomstige generatie. Als laatste worden het water en de planten door 

bijna alle respondenten zonder kinderen gezien als de natuur. Dit geeft bijvoorbeeld het volgende 

onderliggende verhaal. 

 

“Omdat zij daar denk ik zelf voor wil zorgen dat de natuur doorgaat en dat het allemaal blijft 

groeien en alles, de wereld, gewoon door blijft gaan en de natuur gezond kan groeien, zodat 

ze dat kan doorgeven aan de volgende generatie.” (GK6) 

 

Een van de respondenten haalt niet naar voren dat het doorgeven van water en planten staat voor het 

zorgen voor de natuur, zodat ze doorgegeven kan worden aan de volgende generatie.  

 

“Niet heel duidelijk aangeeft hoe zij dat dan doet, want dat de plantjes uit je lijf komen 

groeien is nou niet echt dat je iets voor het milieu doet ofzo of voor de natuur.” (GK5) 

 

Twee respondenten zonder kinderen voegen aan het onderliggende verhaal toe dat de groeiende 

planten op het lichaam vertellen dat de mens als onderdeel wordt afgebeeld van de natuur. 

 

Twee respondenten geven aan helemaal geen verhaal te zien in het spotje. Ze noemen de losse tekens 

die in het filmpje staan, maar kunnen ze niet koppelen door middel van een oorzaak-gevolgrelatie in 

tijd en ruimte. 

 

RESPONDENTEN MET KINDEREN  

Het grootste gedeelte van de respondenten met kinderen geven de tekens aarde, oog, traan, vrouw 

(Doutzen Kroes), water, planten, bloemen, kind/baby. Een van de respondenten noemt de baby niet. 

Een andere respondent zegt de baby pas de tweede keer te hebben gezien.  

 

Ook veel respondenten met kinderen delen het verhaal op in de drie delen die hierboven beschreven 

zijn.  

 

“Het begint met het oog, met de aarde. Ze ziet de wereld en dat doet haar pijn. Ze moet 

huilen. En vanuit de pijn, vanuit het verdriet, bloeit toch weer iets op en daarmee komt het 

toch weer van de aarde wat meer planten en bloemen en dat geeft ze dan door aan een 

kindje.” (WK1) 

 

Er is één respondent met kinderen die een andere einde van het verhaal in het filmpje ziet.  

 

“… en dan op den duur krijgt ze een kindje uit haar hand en dat komt door die natuur. Daar 

zie je ook al dat oog die gaat ook straks een traan krijgen en er natuur op groeien.” (WK3) 

 

Bijna alle respondenten met kinderen herkennen ook nog een onderliggend verhaal in het filmpje door 

bepaalde tekens die ergens voor staan. Zo zien ze dat de vrouw staat voor de mensen, nu dus voor de 

kijkers. De planten en het water worden gezien als de natuur/de aarde. De baby in het filmpje staat 

volgens deze respondenten voor de toekomst, dus de volgende generatie. Dit geeft het onderliggende 

verhaal van de mens die de natuur/de aarde doorgeeft aan de toekomstige generatie(s). Een van de 
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respondenten geeft aan het kind te zien als de kinderen die de kijker heeft, dus het gaat om een moeder 

die de aarde/natuur doorgeeft aan haar kind. 

 

Een van de respondenten met kinderen voegt nog iets toe aan dit verhaal. Zij geeft aan dat ze de mens 

en de natuur heel erg op elkaar betrekken.  

 

‘Alsof dat één is, zeg maar, alsof je je identificeert met een veld met bloemetjes, met de 

natuur.’ (WK2) 

 

 

 

5.3 BOODSCHAP 

 

RESPONDENTEN ZONDER KINDEREN  

Bijna alle respondenten zonder kinderen geven bij de omschrijving van de boodschap allereerst aan 

dat ‘we’ voor de natuur en de aarde moeten zorgen en/of eraan moeten denken. Een aantal 

respondenten zonder kinderen beschreef dit als de verantwoordelijkheid die de mensen hebben. Twee 

respondenten zonder kinderen gingen specifieker in op het zorgen voor de natuur. Zo gaf een 

respondent zonder kinderen aan dat iedereen zijn eigen manier heeft of moet kiezen om voor de aarde 

te zorgen. Een andere respondent zonder kinderen gaf expliciet de website aan die aan het einde van 

het filmpje in beeld komt. 

 

“Misschien dat het staat op de website dat er ideeën gegeven worden hoe je als kan bijdragen 

aan een betere natuur.” (GK7) 

 

Bijna alle respondenten zonder kinderen geven vervolgens aan dat mensen aan de natuur moeten 

denken en ervoor moeten zorgen om de aarde/natuur te kunnen doorgeven aan de volgende generatie.  

 

“Nou, dat het nu belangrijk is om nu al aan natuur te denken, omdat het straks anders te laat 

is voor de volgende generatie.” (GK2) 

 

Een van de respondenten zonder kinderen gaf echter niet zelf het ‘doorgeven van de aarde aan bij de 

boodschap’. Dit kwam pas naar voren, toen ik hem vroeg naar de tekst ‘Geef de aarde door’. Er is één 

respondent zonder kinderen die dit vervolg van de boodschap niet aangeeft.  

Een aantal respondenten zonder kinderen zag dat het filmpje nog een andere reden gaf voor het zorgen 

voor de natuur, namelijk omdat de mens een deel is van de natuur en er dus afhankelijk van is.  

 

“Je bent verantwoordelijk voor je eigen lijf en de natuur groeit, zeg maar, ook uit dat lijf, dus 

net zo goed dat je verantwoordelijk bent voor jouw eigen lichaam, ben je verantwoordelijk 

voor de natuur… Dus dat het een wisselwerking is tussen mens en natuur, dus het gaat goed 

met ons als het goed gaat met de natuur en andersom.” (GK8) 

 

 

“Wij zijn gewoon natuur zeg maar. Als je laat zien dat vanuit jou groen groeit, bij wijze van 

spreken. Dan besef je ook dat het andersom natuurlijk ook zo is. Ik ben vegetarisch, dus ik eet 

groenten, dus voor mij is het heel duidelijk dat ik ook hetzelfde ben als wat uit de aarde 

voortkomt.” (GK4) 
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Daarnaast halen twee respondenten zonder kinderen een boodschap naar voren over het water. Eén 

respondent zonder kinderen geeft aan dat een boodschap zou kunnen zijn dat er water nodig is. Dit 

haalt hij naar voren, omdat hij aangaf eerst een normale huid en normale aarde te zien en dat, pas toen 

het water kwam, alles kon gaan groeien. Een andere respondent zonder kinderen haalt uit het 

stromende water de boodschap dat we zuinig moeten omgaan met water.  

 

Twee respondenten zonder kinderen halen ook naar voren dat het filmpje wil laten zien met de traan 

dat het nu niet goed is.  

 

“Nou, dat de aarde gered moet worden.” (GK2) 

 

“Ja, omdat eigenlijk wat er allemaal gebeurt met de wereld en de natuur, met ons leven, dat is 

natuurlijk ook niet echt positief. Er zijn heel veel dingen die beter kunnen en daarmee zetten ze 

in in het filmpje.” (GK6) 

 

Een van de respondenten zonder kinderen haalt echter een heel andere boodschap naar voren dan tot 

nu toe is beschreven. Hij geeft allereerst aan dat hij niet duidelijk vindt wat ze nou precies willen doen. 

Bij de vraag naar de boodschap gaf hij aan te zien dat het van het WNF was, dus dat het hen 

uiteindelijk zal gaan om het winnen van zieltjes, zodat zij geld hebben om iets voor het milieu te 

kunnen doen. Toch is hij ook niet zeker van deze boodschap, omdat het WNF volgens hem veel meer 

over de dieren/wildlife gaat, terwijl hij heel veel groen ziet en geen dieren, anders dan een vrouw en 

een baby.  

 

Bij de vraag op welke manier ze de boodschap naar voren halen, beginnen bijna alle respondenten 

zonder kinderen direct over de beelden die ze hebben gezien. Bij deze uitleg wordt ook vaak de 

woorden ‘proberen uit te beelden’ gebruikt door verschillende respondenten.  

Eén respondent zonder kinderen kan echter geen boodschap naar voren halen, dus ziet het niet in beeld 

en tekst. Een andere respondent geeft aan juist alleen de boodschap uit de tekst te halen en de beelden 

onduidelijk te vinden en niet te weten wat ze daarmee willen uitbeelden. Hierbij wordt door hem de 

tekst ‘Kies jouw manier op wnf.nl’ niet meegenomen.  

 

Wanneer ik vraag naar de boodschap in tekst en beeld zijn er veel verschillende antwoorden. Twee 

respondenten zonder kinderen halen de boodschap toch het meest uit de beelden. Zo begint een van de 

respondenten de tekst ‘De natuur dat ben jij’ te koppelen aan de uitleg van de beelden die hij eerder 

gaf. De andere respondent vroeg eerst: ‘de tekst zit helemaal aan het eind toch?’ en wilde daarna het 

filmpje nog een keer zien. Vervolgens begint hij de tekst ‘Geef de aarde door’ aan zijn uitleg van de 

beelden te verbinden. 

 

“Ja, geef de aarde door, dat is duidelijk, daar hebben we het net over gehad.” (GK4) 

 

De andere respondenten zonder kinderen geven aan vooral een combinatie van tekst en beeld te 

hebben gebruikt voor het vormen van een boodschap. Bij deze uitleg gebruikt slechts één respondent 

alle zinnen uit het spotje.  

De rest van de respondenten noemen vaak alleen maar de zin ‘Geef de aarde door’. De respondenten 

die de combinatie van tekst en beeld gebruiken voor de boodschap zien de tekst als een 

verduidelijking, bevestiging of samenvatting van de beelden.  
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RESPONDENTEN MET KINDEREN  

Bijna alle respondenten met kinderen geven allereerst aan dat de boodschap van het filmpje is dat we 

de natuur moeten behouden en/of er zorg voor moeten dragen. Een aantal respondenten met kinderen 

geeft vervolgens aan dat dit belangrijk is, omdat natuur belangrijk is voor de volgende/nieuwe 

generatie.  

 

“Dat we er gewoon meer aandacht voor moeten hebben en dat het belangrijk is voor een 

volgende generatie, want uiteindelijk wat wij hier doen, dat heeft consequenties voor hoe de 

wereld er voor hen uit gaat zien.” (WK1) 

 

De respondenten met kinderen halen deze boodschap naar voren door de beelden van de vrouw die het 

voetje vastpakt en het water dat naar de baby stroomt. Geen van de respondenten met kinderen geeft 

aan de boodschap dat we moeten zorgen voor de natuur voor de volgende generatie uit de tekst te 

hebben gehaald.  

 

Vier respondenten met kinderen zien echter niet alleen het doorgeven van de natuur aan de volgende 

generatie naar voren komen, maar ook het doorgeven van je instelling met betrekking tot de natuur aan 

je kinderen.  

 

“Wij hebben natuurlijk ook dieren enzo, dus ja, net zoals bij biologisch vlees en dat het 

belangrijk is dat dieren het goed hebben. Dat geef ik ook wel door aan mijn kinderen. Als wij 

dat belangrijk vinden, gaat dat ook automatisch door naar de kinderen.” (WK7) 

 

“Vervolgens het voetje van de baby, dus het doorgeven van jouw goede bedoelingen aan de 

volgende generatie.” (WK6) 

 

Daarnaast geven drie respondenten met kinderen aan dat in het filmpje duidelijk de eigen 

verantwoordelijkheid van de mensen voor het behoud van de natuur naar voren komt. Twee 

respondenten met kinderen zien dit als de boodschap bij de tekst ‘De natuur dat ben jij’. Eén 

respondent met kinderen haalt dit juist naar voren uit de beelden die volgens haar laten zien dat de 

mens geïdentificeerd wordt met de natuur.  

Een van de respondenten met kinderen geeft aan dat de tekst ‘De natuur dat ben jij’ een deel van de 

boodschap zou moeten zijn, maar dat dit door de beelden juist geen overtuigende boodschap is. Hij 

geeft aan in de beelden naar voren te halen dat de mens de natuur juist niet is. 

 

“De natuur dat ben jij, zeggen ze, maar blijkbaar hebben ze wel beeld nodig van plantjes om 

aan te geven wat de natuur is en dan koppelen ze het aan een mens. Wat dus blijkbaar niet 

direct wordt opgevat als natuur, want dat is de boodschap die ze willen overbrengen en dan 

voegen ze dat samen. Dus eigenlijk zeggen ze ook de natuur dat ben jij niet.” (WK3) 

 

Twee respondenten met kinderen vinden dat het filmpje ook nog een andere boodschap geeft, namelijk 

dat helder water noodzaak is en mensen dus zuinig moeten zijn met water. Dit halen zij naar voren uit 

de beelden, namelijk het water dat uit de mens komt en zorgt dat de planten gaan groeien. 

 

 

 

 

 



53 

 

5.4 SFEER 

 

RESPONDENTEN ZONDER KINDEREN  

De sfeer in de film wordt door de respondenten zonder kinderen heel verschillend beschreven. Een 

aantal respondenten zonder kinderen vinden dat het filmpje een zielige/verdrietige sfeer uitstraalt. Dit 

komt naar voren door de traan in het begin en de achtergrondmuziek. De verdrietige sfeer past volgens 

deze respondenten goed bij de boodschap. Zo geven deze respondenten aan dat het zorgt voor het idee 

dat er hulp nodig is. De muziek draagt daar volgens een van de respondenten ook aan bij, omdat het 

klinkt alsof iemand adem nodig heeft. 

 

Daarnaast vindt een aantal respondenten zonder kinderen dat het filmpje mooi-/schoonheid uitstraalt. 

Dit komt naar voren door de mooie beelden en de mooie vrouw (mooie Doutzen Kroes). Een van de 

respondenten zonder kinderen vindt dat dit aangeeft dat het filmpje met zorg is samengesteld en dus 

positief is. Twee respondenten zonder kinderen vinden deze mooie sfeer niet bij de boodschap passen. 

 

“Dit is gewoon heel mooi en heel puur. De boodschap is helder, maar het knalt er niet in.” 

(GK8) 

 

Puur komt volgens deze respondent naar voren, doordat Doutzen bloot is afgebeeld. Daarnaast wordt 

door een respondent zonder kinderen de sfeer sprookjes- en elfjesachtig genoemd. Dit komt door de 

muziek die gespeeld wordt. Twee respondenten zonder kinderen vinden dat de muziek het filmpje juist 

een natuurlijke sfeer geeft. Deze sfeer komt volgens hen ook door de donkere beelden en de manier 

van filmen. Met de manier van filmen wordt de afwisseling van de beelden bedoeld.  

 

“De close-up en dan eerst van de aarde en dan ernaartoe en dan weer donker. Dan gaan al 

die dingen de wereld in.” (GK6) 

 

Eén respondent zonder kinderen geeft aan dat de natuurlijke sfeer goed past bij het filmpje, omdat het 

je aandacht trekt. 

 

RESPONDENTEN MET KINDEREN  

De respondenten met kinderen beschrijven de sfeer in de film verschillend.  

Vier respondenten met kinderen beschrijven de sfeer als mooi, maar ook verdrietig. Deze combinatie 

komt volgens de respondenten vooral naar voren door de mooie, maar verdrietige muziek en het huilen 

aan het begin van het filmpje met de beelden van bloemen en planten, die daarop volgen.  

Eén respondent voegt eraan toe dat de film door de muziek en het licht ook iets hoopvols heeft. 

 

“Wat donker, maar er zit toch ook elke keer wat van die hogere tonen in. Ja en je hebt in het 

filmpje ook donkere kanten en er schijnt ook licht.” (WK1) 

 

De respondenten die een mooie, maar verdrietige sfeer uit het filmpje halen vinden dit goed bij de 

boodschap passen. De respondenten geven aan dat deze sfeer laat zien dat het een serieus onderwerp is 

en niet gezellig of komisch.  
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Twee respondenten met kinderen vinden dat het filmpje juist een vredige, lieflijke sfeer heeft. Dit 

komt door de beelden en de zachte muziek. Een van de respondenten vindt dit wel bij de boodschap 

passen. De andere respondent vindt dit juist niet. 

 

 “Te lieflijk, ja. Het is mooi om naar te kijken, maar komt het over? Weet ik niet.” (WK6) 

 

Daarnaast wordt de sfeer door een aantal respondenten omschreven als rustig.  

 

“Het is niet met heel veel kleuren of heel veel geluiden of heel druk. Juist rustig en simpel. 

Daardoor is de boodschap juist sterker.“ (WK1) 

 

 

 

5.5 GEVOELENS / EMOTIES 

 

RESPONDENTEN ZONDER KINDEREN  

Een groot gedeelte van de respondenten zonder kinderen geeft aan dat het filmpje geen gevoelens bij 

hen oproept. Twee respondenten zonder kinderen geven wel aan dat ze zien dat het filmpje probeert in 

te spelen op het moeder-kindgevoel van de kijker. 

 

“Die van het kind vooral aan het eind. Dus dat is voor de meeste mensen natuurlijk heel 

dichtbij. Bijna iedereen heeft wel kinderen, begrijp je, dus doe je het niet voor jezelf, doe het 

dan maar voor je kinderen.” (GK4) 

 

Een van de respondenten zonder kinderen vindt dat het filmpje inspeelt op het 

verantwoordelijkheidsgevoel voor de aarde en de natuur. Daarnaast geven twee respondenten zonder 

kinderen aan te voelen dat je gewezen wordt op het feit dat het er niet goed voorstaat met de natuur en 

dat iedereen daaraan aandacht moet besteden en er iets aan moet doen. Dit komt volgens hen naar 

voren door de traan/door het huilen bij het zien van de aarde. Eén respondent vindt het, naast de traan, 

naar voren komen door de muziek die klinkt alsof iemand adem nodig heeft. Daarentegen geeft een 

andere respondent zonder kinderen juist aan dat het filmpje geen sfeer heeft waarbij je het gevoel hebt 

dat je iets moet doen en tot actie moet overgaan.   

Eén respondent zonder kinderen vindt dat het beeld met de zin ‘Kies jouw manier’ en het logo van het 

WNF erboven hem een kriebelig gevoel geeft.  

 

“Kijk, het is voor het goede doel, maar of een doel goed is dat kun je pas in de geschiedenis 

beoordelen. Dit ligt zo voor de hand dat men het goede bedoelt, maar iets subtieler kan 

natuurlijk ook. Dus ik word altijd een beetje kriebelig als er staat we willen jouw mening en 

dan vervolgens een logo erbij.” (GK4) 

 

RESPONDENTEN MET KINDEREN  

Vier respondenten met kinderen vinden dat het filmpje geen bepaalde gevoelens of emoties bij hen 

oproept. Twee respondenten met kinderen vinden dat het geen gevoel oproept, omdat ze er al veel mee 

bezig zijn. Daarnaast wordt door een respondent zonder kinderen aangegeven dat het geen gevoel 

oproept door de lieflijke sfeer die naar voren komt door de mooie beelden en de mooie muziek.  
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De andere respondenten geven aan dat het filmpje inspeelt op het verantwoordelijkheidsgevoel. 

 

“Omdat ik voel dat er heel erg een beroep op me wordt gedaan. Op de mens om dat te 

behouden en ook dat toekomstgerichte. Dat je nu verantwoordelijk bent voor de kinderen die 

nu geboren worden en alles wat hierna.” (WK2) 

 

Een van deze respondenten voegt toe dat het filmpje wel hard aankomt. Dit komt door het contrast 

tussen het beeld van de wereld waarbij ze denkt ‘wat mooi’ en de traan die daarop volgt. Dit zorgt 

volgens haar dat je erdoor wordt gegrepen en wordt wakker geschud. Dit roept voor haar op ‘hé, daar 

moet ik wel even op letten’. 

 

 

 

5.6 OVERTUIGINGSKRACHT VOLGENS DE RESPONDENTEN 

 

RESPONDENTEN ZONDER KINDEREN  

Twee respondenten zonder kinderen vinden het filmpje overtuigend. De film zorgt dat we er bewust 

van worden gemaakt en over het onderwerp nadenken. Eén respondent zonder kinderen geeft hierbij 

aan dat het voor hem meer een herinnering is om er weer eens over na te denken.  

 

De respondenten zonder kinderen die het filmpje overtuigend vinden, geven wel aan dat het niet direct 

zorgt voor verandering van gedrag.  

 

“Wel aangesproken in het bewust worden van, maar op zich was ik me daar ook wel bewust 

van, maar het is niet dat ik tot actie overga.” (GK7) 

 

Een groot gedeelte van de respondenten zonder kinderen geeft echter aan dat het filmpje voor hen niet 

overtuigend is. Een aantal respondenten geeft aan dat dit komt, omdat het filmpje te vergezocht is en 

niet zozeer hun wereld is. 

 

“De manier waarop zij dit presenteren, is niet zozeer mijn manier van denken. Ik vind het wel 

heel mooi. Het is een beetje te zoete poëzie.” (GK4) 

 

Een van de respondenten zonder kinderen vindt het filmpje niet overtuigend, omdat de boodschap 

onduidelijk is. Hierdoor weet hij niet waar hij over zou moeten denken of hoe ze verwachten dat hij 

zich zou gaan gedragen. Een andere respondent zonder kinderen geeft aan de boodschap wel duidelijk 

te vinden, maar dat het filmpje niet overtuigend is, omdat het niet binnenknalt. Het raakt haar niet in 

haar ziel, waardoor ze er niet door wordt wakker geschud.  

 

RESPONDENTEN MET KINDEREN  

Een groot gedeelte van de respondenten met kinderen vindt het filmpje overtuigend. Twee 

respondenten geven aan dat het filmpje overtuigend is, omdat het een bevestiging geeft dat het 

belangrijk is dat ze ermee bezig blijven.  

 

“Ja, omdat ik zelf al heel erg met milieu bezig ben, weet je wel, en wij zijn ook lid van het 

WNF, dus je krijgt al die dingen krijg je natuurlijk mee.. dus in die zin denk ik alleen maar ja 

oké, dat is mooi, dat is mooi neergezeten, zie je wel het werkt.” (WK6) 



56 

 

Daarnaast geeft een aantal respondenten met kinderen aan overtuigd te zijn, omdat ze zich 

aangesproken voelen als ouder van kind(eren). Hierdoor worden ze bewuster gemaakt en voelen ze 

zich aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor nu en de toekomst.  

 

“En ik heb ook zoiets van wat ik nu doe dat is voor mij extra duidelijk geworden dat dat voor 

de volgende generatie meespeelt en dat ik een kind heb, dus ik zie wat voor impact dat op haar 

heeft.” (WK1) 

 

De respondenten met kinderen, die de film overtuigend vinden, geven daarbij aan dat het gaat om een 

verandering in het denken. Een van de respondenten voegt hieraan toe dat ze zich er niet speciaal 

anders door gaat gedragen. 

 

Een aantal respondenten met kinderen vindt het filmpje niet overtuigend. Het is volgens hen niet 

overtuigend, omdat het te ver van het gewone leven afstaat.  

 

“Omdat het een beetje ver-van-mijn-bedshow is. Het haakt niet in op iets wat ik waarvan ik 

denk daar kan ik iets mee doen ofzo.” (WK3) 

 

Hier voegt een respondent met kinderen aan toe dat het filmpje niet overtuigend is, doordat de beelden 

afleiden. Hij geeft aan door de mooie film geboeid te zijn en zich daardoor niet bezig te houden met de 

boodschap. 

 

 

 

5.7 ANALYSE VAN DE INTERVIEWRESULTATEN 

 

Welke verhaallijn en boodschap halen de Nederlandse burgers zonder kinderen en de Nederlandse 

burgers met kinderen uit het voorlichtingsspotje en welke visuele en tekstuele tekens dragen hier 

volgens hen aan bij? 

Uit de bespreking van de interviewresultaten in paragraaf 5.6 komt naar voren dat bij de respondenten 

zonder kinderen en de respondenten met kinderen twee (soorten) verhalen worden gegeven. Het ene 

verhaal is opsomming van gebeurtenissen in de film. Hierbij worden de tekens als iconen gezien en zit 

er verschil in de verhalen, doordat ze bepaalde tekens niet zien of niet als onderdeel van het verhaal 

zien. Daarnaast wordt een onderliggend verhaal naar voren gehaald. De respondenten halen 

verschillende onderliggende verhalen naar voren, doordat ze zien dat sommige tekens indexen zijn. 

 

Het grootste gedeelte van de respondenten zonder kinderen en alle respondenten met kinderen 

beschrijven wat er gebeurt in drie delen. Eerst wordt omschreven dat de mens naar de aarde kijkt en 

verdriet heeft. Vervolgens vertellen ze dat het water over het lichaam van de mens zorgt dat er plantjes 

gaan opgroeien. Ze eindigen het verhaal met de vrouw (mens) die het water en de planten doorgeeft 

aan de baby, zodat het op de baby kan gaan groeien. Het laatste deel wordt door één respondent zonder 

kinderen niet naar voren gehaald, omdat ze de baby niet zag. Het wordt door een andere respondent 

met kinderen niet naar voren gehaald, want hij ziet het laatste gedeelte van de film als een vrouw die 

een kindje uit haar hand krijgt door de natuur. Twee respondenten zonder kinderen zien helemaal geen 

verhaal in het filmpje.  

 

Veel respondenten zonder kinderen en respondenten met kinderen zien in het filmpje ook het verhaal 

van de mens die nu zorgt voor de natuur, zodat het behouden kan worden voor de volgende generaties 
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die op aarde komen. Dit halen de respondenten naar voren, doordat de tekens vrouw, baby en 

planten/water worden gezien als indexen voor de huidige generatie (vrouw), toekomstige generaties 

(baby) en de natuur (planten/water). Eén respondent met kinderen ziet een ander onderliggend verhaal 

namelijk een ouder die de aarde doorgeeft aan haar kind. Hij ziet de vrouw en het kind dus wel als 

indexen, maar bij hem staat de vrouw voor ouders en de baby voor kind(eren).  

Twee respondenten zonder kinderen en één respondent met kinderen ziet daarnaast dat het water en de 

groeiende planten op het lichaam staat voor de mens die onderdeel is van de natuur.  

 

Er zijn veel overeenkomsten tussen de opvattingen van de boodschap bij de groep respondenten 

zonder kinderen en de groep respondenten met kinderen. Het grootste gedeelte van beide groepen 

vindt de boodschap dat de mens moet zorgen voor de aarde om het door te geven aan toekomstige 

generaties. Daarnaast zien veel respondenten uit beide groepen dat de mens verantwoordelijk voor de 

natuur is, doordat hij zelf een deel van de natuur is. Zowel respondenten zonder kinderen als 

respondenten met kinderen halen een boodschap naar voren die de maker niet bewust wilde 

uitbeelden, namelijk dat mensen zuinig moeten zijn met water. Een belangrijk verschil tussen de 

groepen is dat de respondenten met kinderen nog een tweede boodschap naar voren halen die de maker 

niet bewust in de film heeft verwerkt. De respondenten met kinderen halen namelijk naar voren dat het 

ook belangrijk is dat ouders hun instelling doorgeven om duurzaam met de aarde om te gaan. Een 

ander verschil tussen de groepen is dat een aantal respondenten zonder kinderen naar voren haalt dat 

de traan betekent dat het nu niet goed gaat met de aarde. 

Het grootste gedeelte van de respondenten zonder kinderen en respondenten met kinderen halen de 

boodschap naar voren uit de combinatie van beelden en tekst. Hierbij trekken de beelden wel veel 

meer de aandacht en wordt de tekst gebruikt als verduidelijking en/of samenvatting van de beelden. 

Dit is een mogelijke verklaring voor het feit dat de respondenten de boodschap ‘de mens is een 

onderdeel van de natuur’ niet uit het verhaal in het filmpje halen, maar dat deze door veel 

respondenten wel wordt genoemd bij de boodschap. 

Opvallend is dat de website waar het filmpje met tekst naar verwijst (wnf.nl) in totaal slechts door één 

respondent genoemd wordt.  

Welk gevoel roept het voorlichtingsspotje op bij de Nederlandse burgers zonder kinderen en 

de Nederlandse burgers met kinderen en welke visuele en tekstuele tekens spelen hierbij een 

rol? 

Uit de bespreking van de interviewresultaten in paragraaf 5.6 blijkt dat vooral de respondenten zonder 

kinderen, maar ook een aantal respondenten met kinderen vinden dat het filmpje geen gevoelens 

oproept.  

Een mogelijke verklaring bij twee respondenten zonder kinderen en twee respondenten met kinderen, 

bij wie het geen gevoel oproept, is dat ze bepaalde tekens hebben gemist, geen verhaal naar voren 

hebben gehaald of geen onderliggend verhaal naar voren hebben gehaald.  

Uit de analyse van de interviews komt naar voren dat één respondent zonder kinderen en één 

respondent met kinderen aangeeft dat het geen gevoel oproept door de sfeer in de film, die wordt 

gecreëerd door het teken achtergrondmuziek.  

 

Uit de analyse van de interviews blijkt dat één respondent zonder kinderen en een aantal respondenten 

met kinderen vinden dat het filmpje inspeelt op hun verantwoordelijkheidsgevoel. De respondenten 

zonder kinderen vinden dat het inspeelt op je verantwoordelijkheid, omdat het slecht gaat met de 

natuur. Dit komt volgens hen door het visuele teken traan. Daarnaast blijkt dat één respondent zonder 

kinderen dit vindt door het teken achtergrondmuziek die een verdrietige sfeer creëert. De respondenten 

met kinderen vinden dat het inspeelt op de verantwoordelijkheid van de mensen nu om voor de natuur 
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te zorgen voor de nieuwe generaties, omdat ze zelf ook kinderen hebben. Dit halen zij naar voren door 

het visuele teken baby. Twee respondenten met kinderen vinden dat het daarnaast inspeelt op het 

gevoel van verantwoordelijkheid, omdat het laat zien dat het nu slecht gaat met de natuur. Dit komt 

volgens hen naar voren door het visuele teken traan.  

Opvallend is dat bij de respondenten zonder kinderen twee respondenten aangeven  een heel ander 

gevoel bij het filmpje te hebben. Eén respondent zonder kinderen vond dat het logo van het WNF in 

combinatie met de zin ‘Kies jouw manier’ een kriebelig gevoel oproept, omdat het voelt alsof ze hun 

mening aan je willen opleggen. De andere respondent zonder kinderen vindt dat het filmpje oproept 

dat het WNF ‘zieltjes wil winnen’. 

 

 

 

Wanneer we het verhaal van de respondenten vergelijken met het verhaal van de maker blijkt dat een  

aantal respondenten met kinderen en een aantal respondenten zonder kinderen geen verhaal of een 

ander verhaal naar voren halen uit het spotje, omdat ze bepaalde indexen of metaforen niet hebben 

begrepen. Bij de vergelijking van de boodschap volgens de respondenten en volgens de maker komt 

naar voren dat bijna alle respondenten de bedoelde boodschap naar voren halen, namelijk 

verantwoordelijkheid nemen voor het zorgen voor de natuur. Ook komt naar voren dat veel 

respondenten zien dat ze dat moeten doen voor de volgende generaties en/of omdat ze zelf een 

onderdeel zijn van de natuur. De boodschap ‘er is iets aan de hand’ wordt alleen door een paar 

respondenten zonder kinderen naar voren gehaald.  

Opvallend is dat vrijwel alle respondenten het woord ‘mooi’ gebruiken voor het beschrijven van de 

beelden (van de natuur), maar geen van de respondenten haalt de bedoelde boodschap dat de natuur 

(mooi, maar ook) kwetsbaar is naar voren. Daarnaast is het opvallend dat slechts één respondent de 

boodschap ‘kies jouw manier om de aarde door te geven op wnf.nl’ naar voren haalt.  

Bij de vergelijking valt ook op dat zowel respondenten met kinderen als respondenten zonder kinderen 

de onbedoelde boodschap ‘wees zuinig met water’ naar voren halen. Daarnaast ziet een aantal 

respondenten met kinderen de onbedoelde boodschap ‘doorgeven van hun instelling om duurzaam om 

te gaan met de natuur aan hun kinderen’.  

 

Uit de vergelijking van de sfeer blijkt dat er veel verschil is tussen de bedoelde sfeer en de sfeer die de 

respondenten naar voren halen. Geen van de respondenten haalt de bedoelde sfeer mysterieus naar 

voren. De respondenten zonder kinderen en respondenten met kinderen halen vooral de sfeer mooi 

en/of de sfeer verdrietig naar voren. Daarnaast wordt de sfeer natuurlijk, sprookjesachtig en rustig 

genoemd. Bijna alle respondenten zien wel in dat de maker door middel van de muziek de sfeer naar 

voren laat komen.  

 

In tegenstelling tot de maker vinden veel respondenten zonder kinderen en een aantal respondenten 

met kinderen dat het filmpje geen gevoelens oproept. Een aantal respondenten haalt het gevoel waarop 

de maker probeert in te spelen wel naar voren, namelijk het verantwoordelijkheidsgevoel. De 

respondenten zonder kinderen voelen verantwoordelijkheid, omdat het slecht gaat met de natuur en de 

respondenten met kinderen voelen verantwoordelijkheid, omdat ze de natuur kunnen behouden voor 

de volgende generatie(s).  
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5.8 OVERTUIGINGSKRACHT VAN HET FILMPJE VOLGENS DE RESULTATEN VAN DE 

VRAGENLIJSTEN  

 

TOTSTANDKOMING VAN DE VRAGENLIJST  

De statements die zijn gebruikt voor het achterhalen van de verandering in attitude en gedragsintentie 

staan in de linkerkolom van de onderstaande tabel.  

 

 

STATEMENTS EN ANTWOORDSCHAAL VOOR ATTITUDE 

De eerste 11 statements zijn statements voor het achterhalen van de attitude van de respondenten ten 

opzichte van duurzaamheid. In hoofdstuk 1 werd al aangegeven dat de statements gebaseerd zouden 

zijn op de statements in twee andere onderzoeken over de mening/kennis van mensen over 

 Statement Aspect uit de boodschap 

1 Ik maak me zorgen over de gevolgen van 

natuur- en klimaatproblemen voor toekomstige 

generaties. 

Aarde doorgeven aan toekomstige generaties 

2 Mensen hebben het recht om de natuurlijke 

omgeving aan te passen aan hun behoeften. 
(on)zorgvuldig omgaan met de natuur 

3 De vindingrijkheid van de mensen zal zorgen 

dat de aarde nooit onleefbaar wordt. 
Kwetsbaarheid van de natuur 

Er is (n)iets aan de hand 

4 De aandacht voor de klimaatverandering is sterk 

overdreven. 
Er is (n)iets aan de hand  

5 Mensen maken op dit moment ernstig misbruik 

van de aarde. 
Er is iets aan de hand 

6 De balans van de natuur is sterk genoeg om de 

impact van de industriële landen te verdragen. 
Kwetsbaarheid (kracht) van de natuur 

7 Milieubescherming nu is belangrijk voor 

toekomstige generaties. 
Aarde doorgeven aan toekomstige generaties 

8 De balans van de natuur is erg kwetsbaar en 

snel verstoord. 
Kwetsbaarheid van de natuur 

Zorgvuldig omgaan met de natuur 

9 Een beter milieu mag me meer geld kosten.  Verantwoordelijkheid nemen 

10 De verantwoordelijkheid voor de natuur en het 

milieu ligt bij iedereen. 
Verantwoordelijkheid nemen 

11 Het scheiden van afval vind ik belangrijk. Verantwoordelijkheid nemen 

12 Ik ben bereid vaker plastic tasjes te weigeren bij 

aankoop van  producten. 
Een manier om de aarde door te geven 

13 Ik ben bereid om moeite te doen voor het 

behoud van de natuur. 
Een manier om de aarde door te geven 

14 Ik ben van plan bij het aankopen van mijn 

meubels te letten op het FCS-keurmerk. 
(keurmerk voor hout uit verantwoord beheerde 

bossen) 

Een manier om de aarde door te geven 

15 Ik ben van plan vaker te kiezen voor biologisch 

vlees of vis. 
Een manier om de aarde door te geven 

16 Bij de aankoop van een apparaat zal ik gaan 

letten op het energieverbruik. 
Een manier om de aarde door te geven 

17 Ik ben van plan dit jaar over te schakelen op 

groene stroom 
Een manier om de aarde door te geven 

18 Ik ben bereid om vaker de fiets te pakken in 

plaats van de auto om de klimaatverandering 

tegen te gaan 

Een manier om de aarde door te geven 
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duurzaamheid. Allereerst is het onderzoek van Dunlap, Van Liere, Mertig & Jones (2000) als 

inspiratie gebruikt. In dit onderzoek is door Dunlap et al. (2000) een New Eclogical Paradigm (NEP) 

samengesteld die gebruikt wordt voor het meten van de overtuigingen van mensen over de 

mogelijkheid dat de mens de balans van de natuur kan verstoren, over het bestaan van de grenzen van 

de groei van samenlevingen en het recht van de mens om te heersen over de rest van de natuur (p. 

427). Daarnaast is het onderzoek ‘Milieu van later, wiens zorg nu?’ van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (2011) gebruikt. In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre Nederlanders zich 

verantwoordelijk voelen om het milieu in goede kwaliteit door te geven aan toekomstige generaties en 

op welke manier zich dit uit in gedrag (p. 525). De lijst met statements uit de twee onderzoeken is te 

vinden in bijlage III. 

 

Uit deze lijst met statements zijn deze tien statements gekozen. Dit heeft te maken met de aansluiting 

van deze statements op de verschillende aspecten die uit de omschrijving van de maker van het doel, 

de boodschap of het verhaal naar voren komen en waar de kijker door het zien van het spotje van 

overtuigd zou moeten worden. 

Dit zijn de volgende aspecten: 

- Er is iets ergs aan de hand  (dit wordt uitgebeeld met de traan in het filmpje) 

- Verantwoordelijkheid nemen 

- Aarde doorgeven aan toekomstige generaties 

- Kwetsbaarheid van de natuur  

- De natuur dat ben jij, dus moet je zorgvuldig omgaan met de natuur 

Het tweede en derde statement zijn vooral van belang, omdat deze samen de kernboodschap vormen. 

De andere drie aspecten kunnen gezien worden als redenen waarom mensen van deze kernboodschap 

overtuigd moeten zijn. 

De aansluiting van het statement met een aspect uit de boodschap is zichtbaar in de bovenstaande 

tabel. Uit de tabel komt naar voren dat een van de redenen, namelijk ‘de natuur dat ben jij’, niet 

expliciet in een statement is verwerkt. Allereerst is hiervoor gekozen, omdat dit onderdeel lastig in een 

statement te zetten is. Een statement als ‘De mens is een onderdeel van de natuur’ is naar mijn idee erg 

vaag en ambigu. Hierbij kan er veel verwarring of verschil zijn bij de interpretatie van ‘onderdeel 

van’. Ook anderen aan wie ik het statement had voorgelegd, gaven aan dat ze het niet tussen de andere 

statements vonden passen, omdat ze niet zo goed begrepen wat ze er voor mening over moesten 

vormen. Daarom heb ik ervoor gekozen om het impliciete vervolg van ‘de natuur dat ben jij’ te 

verwerken in de statements. De reden voor de tekst ‘De natuur dat ben jij’ is volgens de maker 

namelijk dat je zorgvuldig met jezelf omgaat, dus ook zorgvuldig met de natuur moet omgaan.  

 

In hoofdstuk 1 werd al aangegeven dat de respondenten antwoord zouden geven op de statements voor 

de attitude op een antwoordschaal. De antwoordschaal onder de statements voor attitude in mijn 

vragenlijst is de schaal die door Perloff (2010) hiervoor wordt aanbevolen, namelijk de Likertschaal. 

Deze schaal loopt van oneens naar eens (p. 108). Volgens Perloff (2010) kan hierbij het best gebruik 

gemaakt worden van een Likertschaal van 5 of 7 punten. Voor mijn antwoordschalen gebruik ik 7 

punten, omdat de respondenten dan genoeg categorieën  hebben om hun eigen mening in te vullen, 

maar niet zoveel categorieën dat het te overweldigend wordt om te kiezen (Perloff, 2010, p. 109). 

Deze zeven punten zijn: ‘helemaal mee oneens – mee oneens – beetje mee oneens – neutraal – beetje 

mee eens – mee eens – helemaal mee eens’.  

 

STATEMENTS EN ANTWOORDSCHALEN VOOR GEDRAGSINTENTIE 

Naast de bovenstaande aspecten is het spotje gericht op het gedrag dat uit deze attitudes naar voren 

moet komen. Dit betekent dat de kijker bereid moet zijn om manieren uit te voeren om de aarde door 
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te geven. Deze gedragsintentie wordt gemeten met de laatste 7 statements. In hoofdstuk 1 is al 

beschreven dat de statements voor gedragsintentie gebaseerd zouden zijn op de manieren van 

duurzaam leven van de website van het WNF en de lijst van manieren ten behoeve van duurzaamheid 

uit het onderzoek van het CBS (2011). Van de 50 manieren van wnf.nl heb ik een selectie gemaakt 

door te kijken welke manieren overeenkwamen met de lijst uit het onderzoek van het CBS (2011). In 

het onderzoek werd een lijst gemaakt van de milieugedragingen  die de respondenten het meest 

aangaven. De lijst van de website van het WNF en de lijst uit het onderzoek van het CBS staan in 

bijlage IV. Door het combineren van de 50 manieren van het WNF en de manieren uit het onderzoek 

van het CBS zijn de volgende gedragingen gekomen: afval scheiden, energie besparen (licht en 

verwarming), water besparen, verantwoorde voeding, verantwoord hout, recyclen, zuiniger qua 

mobiliteit (fiets i.p.v. auto, zuinige rijstijl, CO2-compensatie). De zeven aspecten uit de vragenlijst 

zijn gekozen, omdat dit gedrag is waarvoor mensen naar mijn idee bewust kiezen omwille van het 

milieu. Hiermee bedoel ik dat mensen dit gedrag in eerste instantie doen voor het milieu en 

bijvoorbeeld niet voor geldbesparing of voor hun gezondheid. 

 

De antwoordschalen onder de statements voor de gedragsintentie zijn de schalen die worden 

aanbevolen door Ajzen & Fishbein (2010), namelijk semantic differential schalen. Deze 7 

puntsschalen passen hier beter bij, omdat ze andere tegenstellingen bevatten dan ‘eens-oneens’, die 

beter bij de stelling over een intentie tot gedrag passen, zoals ‘zeer waarschijnlijk – zeer 

onwaarschijnlijk, zeker niet – zeker wel, eens – oneens of waar – niet waar’. Bij de statements 12, 14, 

15, 16 en 17 geven de respondenten antwoord op de Semantic Differential-schaal die loopt van ‘zeer 

onwaarschijnlijk’ naar ‘zeer waarschijnlijk’. Bij de statements 13 en 18 geven de respondenten 

antwoord op de Semantic Differential-schaal die loopt van ‘zeker niet’ tot ‘zeker wel’. Ik maak 

gebruik van twee verschillende schalen, omdat dit volgens Ajzen en Fishbein (2010) de 

betrouwbaarheid vergroot.  

 

Onder de 7 punten bij de antwoordschalen heb ik bewust gekozen om geen cijfers neer te zetten. 

Schwarz (2008) stelt namelijk dat de twee opties bij nummering, namelijk nummering van min-tot-

plus en nummering met positieve nummers, invloed hebben op het antwoord dat respondenten geven. 

Een min-tot-plusschaal heeft volgens Schwarz (2008) het nadeel dat de negatieve nummers een 

negatief gevoel kunnen oproepen bij de respondenten, waardoor zij niet graag de negatieve getallen 

omcirkelen.  Aan de andere kant geeft een format met alleen positieve nummers aan dat het zou gaan 

om een unipolar dimensie waarbij de nummers verschillende maten van aanwezigheid aangeven van 

hetzelfde attribuut (Schwarz, 2008, p. 43).  

 

Uit de pretest van de statements (van attitude en gedragsintentie) bij twee Nederlandse burgers kwam 

naar voren dat zij de statements duidelijk vonden. Daarnaast kwam naar voren dat het aantal 

statements ook goed is, omdat de respondenten door de hoeveelheid statements vergaten welke 

antwoorden hij/zij bij de eerste vragenlijst hadden ingevuld. 

 
AANPAK  

Voorafgaand aan de eerste vragenlijst gaf ik een inleiding aan de respondenten over de vragenlijsten. 

Allereerst gaf ik aan dat de vragen gescheiden van elkaar gezien moesten worden. Schwarz (2008) 

stelt namelijk dat het bewust aangeven van het scheiden van de vragen zorgt dat de invloed van de 

voorgaande vragen of antwoorden minder groot is (p. 44). Dit zorgt er ook voor dat de invloed van de 

volgorde minder groot is. Daarna gaf ik aan dat de vragen anoniem verwerkt zouden worden. Dit zorgt 

er volgens Schwarz (2008) voor dat de respondenten minder zullen twijfelen om een antwoord te 
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geven dat hen in een negatief daglicht kan zetten (p. 49). Vervolgens gaf ik aan dat het gaat om hun 

mening en dat dit betekent dat er geen foute antwoorden kunnen zijn. 

Na de eerste keer invullen van de vragenlijst vroeg ik de respondent te kijken naar het spotje. 

Vervolgens vroeg ik de respondent ‘deze lijst in te vullen’. Ik ging bewust niet verder in op het feit dat 

het dezelfde lijst is, omdat naar mijn idee de aandacht van de respondent dan juist wordt gericht op de 

vergelijking met de eerste vragenlijst en de verandering die het zou moeten leveren. Bij de pretest van 

de statements bij twee Nederlandse burgers kwam ook naar voren dat het ingaan op het feit dat het 

dezelfde lijst is, en ze niet moet focussen op de antwoorden uit de eerste vragenlijst, er juist voor zorgt 

dat ze gingen nadenken over de antwoorden uit de eerste vragenlijst. Wanneer respondenten echter 

reageerden door vragend naar mij te kijken of vragen te stellen, gaf ik wel de uitgebreidere uitleg.  

 

VERWERKING VAN DE VRAGENLIJSTEN  

De vragenlijsten voor attitude en gedragsintentie zijn omgezet in tabellen waarbij het statement, de 

respondenten en de eerste en tweede vragenlijst te zien zijn. De antwoorden die zijn gegeven, zijn 

omgezet in cijfers.  

 

Schaal 

 

Helemaal 

mee oneens 

 

Mee oneens 

 

Beetje 

 mee oneens 

 

Neutraal 

 

Beetje  

mee eens 

 

Mee eens 

 

Helemaal 

mee eens 

Cijfer 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Zeer onwaarschijnlijk / Zeer waarschijnlijk / 

Zeker niet  Zeker wel 

 

Hierbij zijn de statements 2, 3, 4 en 6 voor de attitude uitzonderingen, omdat de respondenten door het 

filmpje het hier juist mee oneens moeten worden. Hierbij krijgen de punten uit de schaal deze cijfers: 

 

Schaal 

 

Helemaal 

mee oneens 

 

Mee oneens 

 

Beetje 

 mee oneens 

 

Neutraal 

 

Beetje  

mee eens 

 

Mee eens 

 

Helemaal 

mee eens 

Cijfer 7 6 5 4 3 2 1 

 

Door de antwoorden om te zetten in cijfers kan er een overzichtelijke tabel worden gemaakt. Hierbij 

kan gemakkelijk gekeken worden naar de verandering tussen vragenlijst 1 en 2 per statement. 

Daarnaast kunnen de cijfers bij elkaar worden opgeteld, waardoor gekeken kan worden naar de totale 

verandering bij een groep statements of bij alle statements.  

 

Bij de vergelijking van de antwoorden van de eerste en de tweede vragenlijst zijn er drie mogelijke 

uitkomsten, namelijk een positieve verandering, geen verandering of een negatieve verandering. Een 

positieve verandering betekent dat het cijfer bij de tweede vragenlijst hoger is dan het cijfer bij de 

eerste vragenlijst. Dit betekent dus dat de respondent het door het filmpje meer (of minder bij 2, 3, 4 

en 6) eens is geworden met de stelling. Bij een negatieve verandering is het precies het 

tegenovergestelde. Bij geen verandering blijft het cijfer gelijk.  

 

De tabellen met de resultaten van de vragenlijsten voor attitude en gedragsintentie staan in bijlage VI. 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 
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5.9 ANALYSE VAN DE RESULTATEN VAN DE VRAGENLIJSTEN 

 

Brengt het zien van de commercial een verandering teweeg in de attitude en gedragsintentie met 

betrekking tot duurzaamheid bij de Nederlandse burgers zonder kinderen en de Nederlandse burgers 

met kinderen? 

 

ATTITUDE  

Opvallend bij de tabellen van de vragenlijsten is dat het filmpje per respondent zeer verschillend 

invloed heeft gehad. Bij veel statements is er een aantal respondenten die meer overtuigd is geraakt 

door het filmpje, en een aantal respondenten dat juist minder overtuigd is geraakt door het filmpje. 

Daarnaast valt op dat bij bijna alle respondenten zonder kinderen en de helft van de respondenten met 

kinderen het filmpje bij een of meer statements een negatieve verandering heeft teweeggebracht.  

 

Uit de vragenlijsten komt naar voren dat vijf respondenten zonder kinderen door de film overtuigd zijn 

van de statements, en het filmpje dus voor een positieve verandering in hun houding met betrekking 

tot duurzaamheid heeft gezorgd. Hiervan zijn drie respondenten 1 punt opgeschoven, één respondent 

is in totaal 2 punten opgeschoven en één respondent is in totaal 4 punten opgeschoven.  

Twee respondenten zonder kinderen zijn door het filmpje juist minder overtuigd geraakt van de 

statements en hebben dus een negatieve verandering van hun houding gekregen ten opzichte van 

duurzaamheid. Eén respondent is 2 punten opgeschoven en één respondent is in totaal 3 punten 

opgeschoven.  

Uit de vragenlijsten blijkt dat bij een van de respondenten zonder kinderen de attitude niet is veranderd 

door het filmpje.  

 

Uit de vragenlijsten komt naar voren dat zeven respondenten met kinderen door de film meer 

overtuigd zijn van de statements, en het filmpje dus voor een positieve verandering heeft gezorgd in 

hun houding met betrekking tot duurzaamheid. Hierbij zijn drie respondenten 2 punten opgeschoven, 

één respondent 3 punten opgeschoven, twee respondenten 5 punten opgeschoven en één respondent 9 

punten opgeschoven.  

Een van de respondenten met kinderen is door het filmpje minder overtuigd geraakt en heeft dus een 

negatieve verandering in de houding met betrekking tot duurzaamheid doorlopen.  

 

GEDRAGSINTENTIE  

Uit de vragenlijsten komt naar voren dat bij de helft van de respondenten zonder kinderen de 

waarschijnlijkheid dat het gedrag met betrekking tot duurzaamheid wordt uitgevoerd, vergroot is door 

het filmpje. Bij een van de respondenten is deze waarschijnlijkheid in totaal met 3 punten vergroot. Bij 

de overige respondenten is de waarschijnlijkheid met 2 of 1 punt verhoogd.  

Bij twee respondenten is er in totaal geen verschil tussen de eerste en de tweede vragenlijst. Bij de 

overige twee respondenten is de waarschijnlijkheid van het uitvoeren van het gedrag lager geworden.  

 

Bij drie respondenten met kinderen wordt de waarschijnlijkheid dat het gedrag met betrekking tot 

duurzaamheid wordt uitgevoerd door het filmpje vergroot. Bij een van deze respondenten is het in 

totaal met 3 punten vergroot. Bij de andere respondenten met 1 punt.   

Bij de overige respondenten met kinderen is de waarschijnlijkheid dat het gedrag wordt uitgevoerd 

niet veranderd door het filmpje. Bij twee van de respondenten valt op dat zij bij 6 van de 7 statements 

al de hoogste score hebben ingevuld. Hierdoor is de kans minder groot dat de waarschijnlijkheid in 

totaal verhoogd is. De waarschijnlijkheid is bij geen respondent met kinderen verlaagd. 



64 

 

Bij de vergelijking van de resultaten van de respondenten zonder kinderen en respondenten met 

kinderen is het van belang in de gaten te houden dat er bij de respondenten met kinderen veel vaker 

door de respondenten bij de eerste en de tweede vragenlijst  ‘helemaal mee eens’, ‘zeer waarschijnlijk’ 

of  ‘zeker wel’ is ingevuld. Hiermee moet rekening gehouden worden, omdat er niet dezelfde 

conclusie uit kan worden getrokken als bij andere antwoorden. Bij alle andere antwoorden bij de 

tweede vragenlijst, die gelijk zijn aan de antwoorden bij de eerste vragenlijst, kan geconcludeerd 

worden dat de respondent door het filmpje niet meer of minder overtuigd is geworden van het 

statement. Als het antwoord bij de eerste en tweede vragenlijst ‘helemaal mee eens’, ‘zeer 

waarschijnlijk’ of ‘zeker wel’ is, kan alleen geconcludeerd worden dat de respondent door het filmpje 

niet minder overtuigd is geworden van het statement. De respondent kan er namelijk wel nog meer 

overtuigd van zijn, maar kan dit niet invullen op de schaal. 
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HOOFDSTUK 6 CONCLUSIE 

 

In dit hoofdstuk wordt de conclusie van mijn onderzoek gepresenteerd. Hierbij wordt antwoord 

gegeven op de hoofdvraag ‘Welke invloed heeft het voorlichtingsspotje van het Wereld Natuur Fonds 

in het kader van de campagne ‘De natuur dat ben jij’ op de attitude en gedragsintentie met betrekking 

tot duurzaamheid van Nederlandse burgers zonder kinderen en Nederlandse burgers met kinderen?’ 

 

In de contextanalyse in hoofdstuk 2 komt naar voren dat het doel van de campagne ‘De natuur dat ben 

jij’ is dat mensen manieren toepassen om de aarde door te geven. Het voorlichtingsspotje moet hieraan 

volgens de maker bijdragen door de kijker bewust te maken van het feit dat de mens verantwoordelijk 

is om zorgvuldig om te gaan met de natuur. Het moet duidelijk maken dat ze verantwoordelijk zijn, 

omdat ze zelf een onderdeel zijn van de natuur en om de natuur aan de volgende generaties te kunnen 

doorgeven. Daarnaast is het doel van het spotje de kijker te overtuigen om het online platform wnf.nl 

te bekijken, met 50 manieren om de aarde door te geven. 

In het theoretische kader wordt vervolgens duidelijk dat de gedragsverandering bereikt kan worden 

door verandering in attitude en gedragsintentie. Hier komt ook naar voren dat de emotie en informatie 

belangrijke componenten zijn (voor het veranderen) van attitude.  

 

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag wordt kort ingegaan op de informatie en emotie in het 

spotje, de invloed van het spotje volgens de respondenten en de invloed volgens de vragenlijsten. 

 

INFORMATIE  

Uit de analyse van de interviews blijkt dat er veel verschillende tekens en verhalen uit het filmpje naar 

voren worden gehaald door de respondenten zonder kinderen en de respondenten met kinderen. 

Ondanks dat blijkt uit de analyse dat bijna alle respondenten de kern van de boodschap naar voren 

halen, namelijk de verantwoordelijkheid van de mens voor de natuur. Hierbij wordt ook vaak het 

vervolg ‘omdat de mens onderdeel is van de natuur’ of het vervolg ‘om de aarde door te geven aan 

volgende generaties’ genoemd. Uit de analyse van de interviews blijkt dat ze dit naar voren halen door 

de combinatie van beeld en (samenvattende/verduidelijkende) tekst. Daarentegen wordt het andere 

belangrijk deel van de boodschap, namelijk ‘kies jouw manier op wnf.nl’, slechts door één respondent 

naar voren gehaald.  

 

EMOTIE  

Uit de analyse van de interviews komt naar voren dat het voorlichtingsspotje bij veel respondenten 

geen gevoelens oproept, terwijl het bij veel respondenten met kinderen juist wel gevoelens oproept. 

Eén respondent zonder kinderen en een aantal respondenten met kinderen vinden dat het spotje het 

gevoel van verantwoordelijkheid – het gevoel dat de maker wilde oproepen met het filmpje – oproept.  

 

INVLOED VOLGENS DE RESPONDENTEN  

De meeste respondenten zonder kinderen vinden dat het filmpje niet overtuigend is. Daarentegen 

vinden de meeste respondenten met kinderen dat het filmpje wel overtuigend is.  

Een verklaring die de respondenten zelf geven, is dat ze het verhaal wel of niet goed bij de boodschap 

vinden passen. Een aantal respondenten zonder kinderen en een aantal respondenten met kinderen 

vinden het verhaal goed bij de boodschap passen, omdat het een herinnering of bevestiging geeft van 

wat ze voor de natuur doen. Een aantal respondenten vindt het verhaal juist niet goed bij de boodschap 

passen, omdat het te vergezocht is en niet goed aansluit aan hun manier van denken.  
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Daarnaast vinden een aantal respondenten zonder kinderen en een aantal respondenten met kinderen 

het spotje niet overtuigend, omdat ze zelf al veel bezig zijn met manieren voor het behouden van de 

natuur. Eén respondent zonder kinderen vindt dat het filmpje overtuigend is, doordat het een gevoel 

oproept dat er iets gedaan moet worden, omdat het anders fout gaat in de wereld. Vier respondenten 

met kinderen geven aan dat het filmpje overtuigend is, doordat het een gevoel oproept van 

verantwoordelijkheid, omdat het slecht gaat met de aarde en omdat ze de aarde dan kunnen doorgeven 

aan hun kinderen.  

Geen van de respondenten geeft aan ander gedrag te gaan vertonen naar aanleiding van het filmpje. 

 

INVLOED VOLGENS DE VRAGENLIJSTEN  

Uit de analyse van de vragenlijsten komt naar voren dat de invloed van het spotje op de attitude van de 

respondenten zonder kinderen in totaal 9 stappen in de positieve richting op de antwoordschalen is. Bij 

de respondenten met kinderen heeft het in totaal voor 28 stappen in de positieve richting op de 

antwoordschalen gezorgd. Uit de analyse van de vragenlijsten blijkt dat de invloed van het spotje op 

de gedragsintentie van de respondenten zonder kinderen  in totaal 6 stappen in de positieve richting op 

de antwoordschalen is. De invloed bij de respondenten met kinderen is in totaal 5 stappen in de 

positieve richting op de antwoordschalen. 

Bij drie respondenten zonder kinderen en drie respondenten met kinderen komt er iets anders naar 

voren uit de vragenlijsten dan uit het interview bij het thema overtuigend. Bij twee respondenten 

zonder kinderen en twee respondenten met kinderen komt uit de vragenlijsten naar voren dat ze 

overtuigd zijn door het filmpje, terwijl ze in het interview aangeven niet overtuigd te zijn. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat het filmpje onbewust de attitude van de respondenten heeft 

veranderd. Bij één respondent zonder kinderen en één respondent met kinderen komt juist in de 

vragenlijsten naar voren dat ze minder overtuigd zijn door het filmpje, terwijl ze in het interview 

aangeven wel overtuigd te zijn. Een mogelijk verklaring hierbij is dat deze respondenten tijdens het 

interview niet durven of willen aangeven dat ze het filmpje niet overtuigend vinden.  

 

 

 

Op basis van de analyse van de interviews en vragenlijsten en de antwoorden op de deelvragen kan 

geconcludeerd worden dat het voorlichtingsspotje gedeeltelijk wel, maar ook gedeeltelijk niet effectief 

is. Het spotje is allereerst wel effectief, doordat het veel positieve invloed heeft op de attitude van de 

Nederlandse burgers met betrekking tot duurzaamheid. De effectiviteit wordt echter verlaagd, doordat 

het spotje weinig invloed heeft op de gedragsintentie met betrekking tot duurzaamheid. Hierbij kan 

geconcludeerd worden dat het samenhangt met het feit dat het spotje de boodschap ‘de mens is 

verantwoordelijk voor de natuur’ duidelijk naar voren brengt en de boodschap ‘kies jouw manier op 

wnf.nl’ juist niet duidelijk naar voren brengt. Vervolgens kan geconcludeerd worden dat het spotje 

effectiever is bij de Nederlandse burgers met kinderen dan bij de Nederlandse burgers zonder 

kinderen. Dit komt doordat het spotje effectiever is in het oproepen van het gevoel van 

verantwoordelijkheid bij de Nederlandse burgers met kinderen dan bij de Nederlandse burgers zonder 

kinderen. 
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HOOFDSTUK 7 NAWOORD 

 

Ter afronding van mijn scriptie kijk ik in dit hoofdstuk terug op het onderzoeksproces dat ik heb 

doorlopen. Hierbij komt een aantal beperkingen van mijn onderzoek naar voren en doe ik daarnaast 

een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  

 

Op basis van de contextanalyse van deze scriptie kan geconcludeerd worden dat het overtuigen van de 

burgers om duurzamer te leven de komende jaren nog erg belangrijk zal blijven. Daarom raad ik aan 

hier verder onderzoek naar te doen. Het explorerende onderzoek in deze scriptie biedt inzicht om op 

bredere schaal onderzoek te doen. Ik heb de vragenlijsten afgenomen en interviews gehouden onder 

zestien respondenten, maar een grotere groep respondenten zal een breder beeld kunnen geven. Ook 

heb ik in mijn onderzoek de keuze gemaakt om de respondenten te selecteren via de 

sneeuwbalmethode. Dit heeft geleid tot respondenten die grotendeels in of rond Dordrecht wonen. Het 

lijkt mij erg nuttig om onderzoek te doen onder respondenten in andere gebieden in Nederland. In de 

interviews gaven veel mensen aan het al eens te zijn met de boodschap en naar hun idee al veel aan 

duurzaamheid te doen. Naar aanleiding hiervan zou ook gekeken kunnen worden naar de categorie 

veel met duurzaamheid bezig – weinig met duurzaamheid bezig.  

 

Naast het eerdergenoemde vervolgonderzoek zou het interessant zijn de invloed van de persuasion 

knowledge van de Nederlandse burgers in een vervolgonderzoek mee te nemen. Friestad & Wright 

(1994) stellen in hun artikel ‘The Persuasion Knowledge Model: How People Cope with Persuasion 

Attempts’ dat consumenten kennis over overtuigingspogingen, de marketeer en het onderwerp 

gebruiken om overtuigingspogingen in het dagelijkse leven te herkennen, analyseren, interpreteren en 

evalueren.  

 

Een ander vervolgonderzoek dat ik zou aanbevelen, heeft betrekking op het verschil tussen de invloed 

van het spotje op de attitude en op de gedragsintentie. In het Reasoned Action Approach van Ajzen & 

Fishbein (paragraaf 3.8) komt naar voren dat niet alleen de attitude, maar ook de subjectieve norm 

invloed heeft op de gedragsintentie. Een onderzoek naar de invloed van de sociale norm op de 

gedragsintentie met betrekking tot duurzaamheid kan interessante uitkomsten opleveren.  
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BIJLAGE I INTERVIEW MET MAKER – VINCENT BREEDVELD 

 

1. Wat is de aanleiding voor het maken van de tv-commercial? 

2. Welke richtlijnen heeft het Wereld Natuur Fonds gegeven voor de tv-commercial? 

3. Op welke doelgroep is de tv-commercial gericht? 

4. Wat is het doel van de tv-commercial? 

5. Wat is de boodschap van de tv-commercial? 

6. Hoe hebben jullie de boodschap geprobeerd uit te beelden?  

7. Welk verhaal wordt er verteld in de tv-commercial? 

8. Welke aspecten moeten opvallen/aandacht krijgen in de tv-commercial? 

9. Waarom zijn juist deze aspecten belangrijk? 

10. Hoe is de keuze voor de personages tot stand gekomen? 

11. Waarom is er gekozen voor veel donkere kleuren? 

12. Waarom is er gekozen voor weinig licht in de commercial? 

13. Waarom is er gekozen voor deze achtergrond? 

14. Waarom is er gekozen voor deze combinatie van tekst en beeld? 

15. Waarom is er gekozen om de tekst aan het einde van de tv-commercial te zetten? 

16. Is er bewust ingespeeld op bepaalde emoties of gevoelens van de kijkers? 

17. Welke emoties of gevoelens zou de tv-commercial op moeten roepen? 

18. Welke sfeer willen jullie creëren? 

19. Waarom is er gekozen voor die muziek? 
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BIJLAGE II DVD MET VOORLICHTINGSSPOTJE EN 

GELUIDSFRAGMENTEN  

 

VOORLICHTINGSSPOTJE  

 

Filmfragment 1: De natuur dat ben jij 

 

 

INTERVIEWS  

 

Geluidsfragment Respondenten Geslacht Leeftijd Woonplaats 

1 Respondent zonder kinderen - GK1 man 32 Amsterdam 

2 Respondent zonder kinderen - GK2 man 18 Dordrecht 

3 Respondent zonder kinderen - GK3 man 60 Barendrecht 

4 Respondent zonder kinderen - GK4 man 54 Kinderdijk 

5 Respondent zonder kinderen - GK5 vrouw 21 Den Bosch 

6 Respondent zonder kinderen - GK6 vrouw 25 Dordrecht 

7 Respondent zonder kinderen - GK7 man 28 Dordrecht 

8 Respondent zonder kinderen - GK8 vrouw 30 Alblasserdam 

          

9 Respondent met kind(eren) - WK1 vrouw 22 Dordrecht 

10 Respondent met kind(eren) - WK2 vrouw 52 Oegstgeest 

11 Respondent met kind(eren) - WK3 man 19 Dordrecht 

12 Respondent met kind(eren) - WK4 vrouw 42 Eemnes 

13 Respondent met kind(eren) - WK5 man 50 Dordrecht 

14 Respondent met kind(eren) - WK6 vrouw 45 Dordrecht 

15 Respondent met kind(eren) - WK7 vrouw 36 Dordrecht 

16 Respondent met kind(eren) - WK8 vrouw 37 Dordrecht 
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BIJLAGE III STATEMENTS VOOR ATTITUDE M.B.T. DUURZAAMHEID 

 

Statements voor attitude met betrekking tot duurzaamheid - onderzoek ‘Milieu van later, wiens zorg 

nu?’ van CBS. 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (2011). Milieu van later, wiens zorg nu?’. Den Haag: 

Centraal Bureau voor de Statistiek (p.12). 

 

1. Het hele probleem van de milieu vervuiling wordt wel wat overtrokken 

2. De aandacht voor het broeikaseffect is sterk overdreven 

3. Ik maak me zorgen over de gevolgen van natuur,  milieu en klimaatproblemen voor 

toekomstige generaties 

4. Milieubescherming nu is belangrijk voor toekomstige generaties 

5. Wie vervult volgens u de belangrijkste voorbeeldfunctie als het gaat om duurzame 

ontwikkeling? 

6. Een beter milieu mag me meer geld kosten 

 

Statements voor attitude met betrekking tot duurzaamheid - onderzoek ‘Measuring Endorsement of the 

New Ecological Paradigm  

Bron: Dunlap, R.E., Liere, K.D. van, Mertig, A.G., Jones, R.E. (2000). Measuring Endorsement of the 

New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale. Journal of Social Issues, 56(3), 425-442. 

 

1. We are approaching the limit of the number of people the earth can support. 

2. Humans have the right to modify the natural environment to suit their needs. 

3. When humans interfere with nature it often produces disastrous consequences. 

4. Human ingenuity will insure that we do not make the earth unlivable. 

5. Humans are severely abusing the environment 

6. The earth has plenty of natural resources of we just learn how to develop them 

7. Plants and animals have as much right as humans to exist. 

8. The balance of nature is strong enough to cope with the impacts of modern industrial nations. 

9. Despite our special abilities humans are still subject to the laws of nature. 

10. The so-called ‘ecological crisis’facing humankind has been greatly exaggerated. 

11. The earth is like a spaceship with very limited room and resources. 

12. Humand were meant to rule over the rest of nature. 

13. The balance of nature is very delicate and easily upset. 

14. Humans will eventually learn enough about how nature works to be able to control it. 

15. If things continue on their present course, we will soon experience a major ecological 

catastrophe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

BIJLAGE IV GEDRAGINTENTIE M. B.T DUURZAAMHEID 

 

Gedrag met betrekking tot duurzaamheid – onderzoek ‘Milieu van later, wiens zorg nu?’ van CBS 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (2011). Milieu van later, wiens zorg nu?’. Den Haag: 

Centraal Bureau voor de Statistiek (p.12). 

 
 

 

Gedrag met betrekking tot duurzaamheid – 50 manieren van het WNF 

Bron: wnf.nl/50manieren 

 

1. Steun WNF als donateur Schrijf je in als donateur van WNF 

2. Stuur vaker een e-card 

3. Maak een dierenvriendje blij Maak je (klein)kind lid van een WNF-club 

4. Wees wijs met de VISwijzer Kies voor verantwoorde vis. Gebruik de VISwijzer 

5. Slim schenken aan WNF Schenk met belastingvoordeel 

6. WNF-Rangeractie 2012: reuzenpanda Ga samen los voor een groot pandabos! 

7. WNF in de klas Geef de aarde door op school 

8. Geef je talent aan WNF Meld je aan bij de Talentenbank 

9. Kleur en knutsel bij de Bamboeclub! Knutseltips, maskers, kleurplaten bij de Bamboeclub 

10. Rijd zonder CO2-uitstoot Stap over op elektrisch rijden 

11. Doe een knuffel cadeau Koop een knuffel en steun WNF 

12. Blijf bij de tijd onder de douche Bespaar energie en water. Stap bewust onder de douche 

13. Let op sluipstroom Bespaar energie. Laat apparaten niet op stand-by staan 

14. Check je bandenspanning Juiste spanning, minder brandstofverbruik 

15. Doe geen halve wasjes Bespaar energie. Draai geen halve wasjes meer! 

16. Ga op wereldreis met WORLD=U! Zet je persoonlijke interesse in voor de aarde 
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17. Eten van het seizoen en uit de buurt Eet groente en fruit van het seizoen. Of uit eigen tuin! 

18. Raap bij het hond uitlaten meer op dan... Zwerfafval heb je zelf in de hand 

19. Geef je oude spullen een tweede leven Ruil of recycle je oude spullen en materialen 

20. Pak je huis in! Laat kou buiten en hou warmte binnen 

21. Let op energielabel Zuinige apparaten sparen milieu en portemonnee 

22. Je favoriete dier in de les Houd een spreekbeurt over je lievelingsdier 

23. Compenseer je vliegkilometers Ga bewuster om met je CO2-uitstoot 

24. Kijken, kijken, niet kopen Plant en dier zijn te mooi voor een souvenir 

25. Teken voor een Zee Vol Vis Teken de petitie tegen leegvissen oceanen 

26. Doe de voetafdruktest! En zie welke impact jouw levensstijl heeft op de aarde 

27. Stop de handel in wilde dieren op Marktplaats Teken de petitie van Vroege Vogels 

28. Help hem de boom in! Help de orang-oetan met een gift 

29. Kraanwater voor het klimaat Drink kraanwater in plaats van water uit fles of pak 

30. Plaats zonnepanelen op je dak Zelf energie opwekken spaart het milieu en je portemonnee 

31. Maak een boodschappenlijstje Koop niet meer dan je nodig hebt, en gooi minder weg 

32. Kom naar het LIFE Concert Koop kaarten voor het LIFE Concert op 25 augustus 2012 

33. SMS EI naar 4333 Red voor 2 euro een zeeschildpadei 

34. Ietsje meer? Verhoog je donatie 

35. Doe een WNF- lidmaatschap cadeau Geef de aarde door als cadeau 

36. Eet eens een dagje geen vlees Vegetarisch eten (ook af en toe!) helpt tegen ontbossing 

37. Duik met beleid Geniet van de onderwaterwereld (maar doe het verantwoord!) 

38. Een echte held kiest statiegeld Teken de petitie tegen de afschaffing van het statiegeld! 

39. De betere boodschappentas Neem je eigen boodschappentas mee 

40. Laat de auto wat vaker staan Pak eens de fiets, de trein of de bus of ga lopen! 

41. Bekijk nieuwe Bamboeclub-filmpjes of luister naar een mooi verhaal van Dieuwertje Blok 

42. Deel de WNF-commercial Geef met Doutzen de aarde door 

43. Hang je schone was buiten Drogen zonder droger: minder stroom en mooiere kleren 

44. Laat je zien op Zoom.nl Stuur je natuurfoto in op Zoom.nl/wnf 

45. Let op verwarming en verlichting Bespaar energie. Laat kachels en lampen niet voor niks branden 

46. Bankieren zonder papieren Ga internetbankieren en bespaar papier 

47. Geef jouw tip door Stuur ons jouw manier om de aarde door te geven 

48. Online vrienden worden Word vriend van WNF op Facebook of Hyves 

49. Adopteer een dier Help mee om bedreigde dieren te beschermen 

50. Help WNF met een grote gift Geef de aarde door met 1000 euro of meer 
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BIJLAGE V VRAGENLIJST 

 

1. Ik maak me zorgen over de gevolgen van natuur- en klimaatproblemen voor toekomstige 

generaties. 

 

Helemaal 

mee oneens 

 

Mee oneens 

 

Beetje 

 mee oneens 

 

Neutraal 

 

Beetje  

mee eens 

 

Mee eens 

 

Helemaal 

mee eens 

       

 

2. Mensen hebben het recht om de natuurlijke omgeving aan te passen aan hun behoeften. 

 

Helemaal 

mee oneens 

 

Mee oneens 

 

Beetje 

 mee oneens 

 

Neutraal 

 

Beetje  

mee eens 

 

Mee eens 

 

Helemaal 

mee eens 

       

 

3. De vindingsrijkheid van de mensen zal zorgen dat de aarde nooit onleefbaar wordt. 

 

Helemaal 

mee oneens 

 

Mee oneens 

 

Beetje 

 mee oneens 

 

Neutraal 

 

Beetje  

mee eens 

 

Mee eens 

 

Helemaal 

mee eens 

       

 

4. De aandacht voor de klimaatverandering is sterk overdreven. 

 

Helemaal 

mee oneens 

 

Mee oneens 

 

Beetje 

 mee oneens 

 

Neutraal 

 

Beetje  

mee eens 

 

Mee eens 

 

Helemaal 

mee eens 

       

 

5. Mensen maken op dit moment ernstig misbruik van de aarde. 

 

Helemaal 

mee oneens 

 

Mee oneens 

 

Beetje 

 mee oneens 

 

Neutraal 

 

Beetje  

mee eens 

 

Mee eens 

 

Helemaal 

mee eens 

       

 

6. De balans van de natuur is sterk genoeg om de impact van de industriële landen te verdragen. 

 

Helemaal 

mee oneens 

 

Mee oneens 

 

Beetje 

 mee oneens 

 

Neutraal 

 

Beetje  

mee eens 

 

Mee eens 

 

Helemaal 

mee eens 

       

 

7. Milieubescherming nu is belangrijk voor toekomstige generaties. 

 

Helemaal 

mee oneens 

 

Mee oneens 

 

Beetje 

 mee oneens 

 

Neutraal 

 

Beetje  

mee eens 

 

Mee eens 

 

Helemaal 

mee eens 
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8. De balans van de natuur is erg kwetsbaar en snel verstoord. 

 

Helemaal 

mee oneens 

 

Mee oneens 

 

Beetje 

 mee oneens 

 

Neutraal 

 

Beetje  

mee eens 

 

Mee eens 

 

Helemaal 

mee eens 

       

 

9. Een beter milieu mag me meer geld kosten. 

 

Helemaal 

mee oneens 

 

Mee oneens 

 

Beetje 

 mee oneens 

 

Neutraal 

 

Beetje  

mee eens 

 

Mee eens 

 

Helemaal 

mee eens 

       

 

10. De verantwoordelijkheid voor de natuur en het milieu ligt bij iedereen. 

 

Helemaal 

mee oneens 

 

Mee oneens 

 

Beetje 

 mee oneens 

 

Neutraal 

 

Beetje  

mee eens 

 

Mee eens 

 

Helemaal 

mee eens 

       

 

11. Het scheiden van afval vind ik belangrijk. 

 

Helemaal 

mee oneens 

 

Mee oneens 

 

Beetje 

 mee oneens 

 

Neutraal 

 

Beetje  

mee eens 

 

Mee eens 

 

Helemaal 

mee eens 

       

 

12. Ik ben van plan vaker plastic tasjes weigeren bij aankoop van  producten. 

Zeer onwaarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

 

13. Ik ben bereid om moeite te doen voor het behoud van de natuur. 

 

Zeker niet  Zeker wel 

 

14. Ik ben van plan bij het aankopen van mijn meubels te letten op het FCS-keurmerk.  

(keurmerk voor hout uit verantwoord beheerde bossen) 

Zeer onwaarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

 

 

15. Ik ben van plan vaker te kiezen voor biologische vlees of vis. 

Zeer onwaarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

 

16. Bij de aankoop van een apparaat zal ik gaan letten op het energieverbruik. 

Zeer onwaarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 
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17. Ik ben van plan dit jaar over te schakelen op groene stroom.  

Zeer onwaarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

 

18. Ik ben bereid om vaker de fiets te pakken in plaats van de auto om de klimaatverandering 

tegen te gaan. 

Zeker niet  Zeker wel 
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BIJLAGE VI RESULTATEN VRAGENLIJSTEN 

 

Een positieve verandering wordt in de tabellen aangegeven met de kleur groen. Een negatieve 

verandering wordt in de tabellen aangegeven met de kleur rood. De oranje vakken geven aan dat de 

respondenten bij de eerste en de tweede vragenlijst het hoogste antwoord in hebben gevuld. 

 

VI.I VERANDERING IN ATTITUDE  

 

Atti
tu

de

zo
rg

en

aa
npas

se
n

vin
din

gr
ijk

heid

ove
rd

re
ve

n

m
isb

ru
ik

bal
an

s s
te

rk

m
ilie

u to
ek

om
st

kw
et

sb
aa

r

ge
ld

 ko
st

en

ve
ra

ntw
oord

elijk

sc
heid

en
 a

fv
al

To
ta

al

GK1 1 6 3 2 5 6 6 6 3 6 6 5 53

2 7 2 2 5 5 6 6 3 6 6 5 54

GK2 1 5 5 5 6 6 6 6 5 4 6 3 57

2 6 6 6 6 3 6 6 5 4 6 4 58

GK3 1 6 6 6 3 7 5 7 3 5 7 7 62

2 6 6 6 6 7 3 7 5 6 7 7 66

GK4 1 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 61

2 5 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 62

GK5 1 7 4 5 6 6 5 6 5 6 7 7 64

2 6 5 5 6 6 5 6 5 6 7 7 64

GK6 1 6 3 3 6 5 5 6 6 6 7 6 59

2 6 3 3 5 6 5 6 6 6 6 5 57

GK7 1 6 3 5 3 5 6 5 3 5 4 2 47

2 5 3 5 3 5 6 5 5 6 3 3 49

GK8 1 3 6 2 6 7 4 6 2 6 7 6 55

2 2 6 2 4 6 6 6 2 6 6 6 52

WK1 1 7 5 4 7 7 6 7 6 6 7 6 68

2 7 6 5 7 7 6 7 6 6 7 6 70

WK2 1 5 5 3 3 4 5 5 4 3 5 6 48

2 5 5 5 5 2 6 6 3 2 5 6 50

WK3 1 5 4 7 6 2 7 6 2 6 6 6 57

2 5 6 7 6 6 6 6 2 6 6 6 62

WK4 1 6 6 4 6 5 7 7 5 5 6 6 63

2 6 6 6 6 5 7 7 6 5 7 7 68

WK5 1 7 4 5 7 4 5 6 4 6 7 7 62

2 7 4 5 7 3 7 7 3 7 7 7 64

WK6 1 6 3 5 5 5 6 6 5 5 6 6 58

2 6 3 6 6 6 6 6 5 5 6 6 61

WK7 1 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 59

2 6 5 5 5 5 5 6 4 5 6 6 58

WK8 1 6 5 2 6 5 6 7 6 6 7 7 63

2 6 6 5 7 6 7 7 7 7 7 7 72  
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VI.II VERANDERINGEN PER SUBBOODSCHAP 

 

Aar
de 

doorg
eve

n v 
to

ek
om

st
ig

e 
ge

ner
atie

Zo
rg

en ge
vo

lg
en

 to
ek g

en
er

m
ilie

ubes
ch

er
m

in
g b

el. T
oek

o

To
ta

al

Zo
rg

vu
ld

ig 
m

et n
atu

ur

m
en

s r
ec

ht
 a

an
pas

se
n b

ehoef

bal
an

s n
at

uur k
w

et
sb

aa
r

To
ta

al

GK1 1 6 6 12 GK1 1 3 3 6

2 7 6 13 2 2 3 5

GK2 1 5 6 11 GK2 1 5 5 10

2 6 6 12 2 6 5 11

GK3 1 6 7 13 GK3 1 6 3 9

2 6 7 13 2 6 5 11

GK4 1 5 6 11 GK4 1 5 5 10

2 5 6 11 2 6 5 11

GK5 1 7 6 13 GK5 1 4 5 9

2 6 6 12 2 5 5 10

GK6 1 6 6 12 GK6 1 3 6 9

2 6 6 12 2 3 6 9

GK7 1 6 5 11 GK7 1 3 3 6

2 5 5 10 2 3 5 8

GK8 1 3 6 9 GK8 1 6 2 8

2 2 6 8 2 6 2 8

WK1 1 7 7 14 WK1 1 5 6 11

2 7 7 14 2 6 6 12

WK2 1 5 5 10 WK2 1 5 4 9

2 5 6 11 2 5 3 8

WK3 1 5 6 11 WK3 1 4 2 6

2 5 6 11 2 6 2 8

WK4 1 6 7 13 WK4 1 6 5 11

2 6 7 13 2 6 6 12

WK5 1 7 6 13 WK5 1 4 4 8

2 7 7 14 2 4 3 7

WK6 1 6 6 12 WK6 1 3 5 8

2 6 6 12 2 3 5 8

WK7 1 5 6 11 WK7 1 5 5 10

2 6 6 12 2 5 4 9

WK8 1 6 7 13 WK8 1 5 6 11

2 6 7 13 2 6 7 13  
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bal
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w
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Ie
ts

 a
an

 d
e h

and

vin
din

gr
ijk

heid
 n

ooit 
onle

ef
b

aa
ndac

ht k
lim
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o o

ve
rd

re
ve

n
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g m
isb

ru
ik 

aa
rd

e

To
ta

al

GK1 1 2 6 3 11 GK1 1 2 5 6 13

2 2 6 3 11 2 2 5 5 12

GK2 1 5 6 5 16 GK2 1 5 6 6 17

2 6 6 5 17 2 6 6 3 15

GK3 1 6 5 3 14 GK3 1 6 3 7 16

2 6 3 5 14 2 6 6 7 19

GK4 1 6 6 5 17 GK4 1 6 6 5 17

2 6 6 5 17 2 6 6 5 17

GK5 1 5 5 5 15 GK5 1 5 6 6 17

2 5 5 5 15 2 5 6 6 17

GK6 1 3 5 6 14 GK6 1 3 6 5 14

2 3 5 6 14 2 3 5 6 14

GK7 1 5 6 3 14 GK7 1 5 3 5 13

2 5 6 5 16 2 5 3 5 13

GK8 1 2 4 2 8 GK8 1 2 6 7 15

2 2 6 2 10 2 2 4 6 12

WK1 1 4 6 6 16 WK1 1 4 7 7 18

2 5 6 6 17 2 5 7 7 19

WK2 1 3 5 4 12 WK2 1 3 3 4 10

2 5 6 3 14 2 5 5 2 12

WK3 1 7 7 2 16 WK3 1 7 6 2 15

2 7 6 2 15 2 7 6 6 19

WK4 1 4 7 5 16 WK4 1 4 6 5 15

2 6 7 6 19 2 6 6 5 17

WK5 1 5 5 4 14 WK5 1 5 7 4 16

2 5 7 3 15 2 5 7 3 15

WK6 1 5 6 5 16 WK6 1 5 5 5 15

2 6 6 5 17 2 6 6 6 18

WK7 1 5 5 5 15 WK7 1 5 5 5 15

2 5 5 4 14 2 5 5 5 15

WK8 1 2 6 6 14 WK8 1 2 6 5 13

2 5 7 7 19 2 5 7 6 18  
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aa
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n
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Ver
an

tw
oord

elij
kh

eid

bet
er m
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eu

 m
ag g
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ve
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ntw
oord

elijk
hei

d ie
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e
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en
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fv
al

 b
el

an
gr

ijk

To
ta

al

GK1 1 6 6 5 17

2 6 6 5 17

GK2 1 4 6 3 13

2 4 6 4 14

GK3 1 5 7 7 19

2 6 7 7 20

GK4 1 6 6 5 17

2 6 6 5 17

GK5 1 6 7 7 20

2 6 7 7 20

GK6 1 6 7 6 19

2 6 6 5 17

GK7 1 5 4 2 11

2 6 3 3 12

GK8 1 6 7 6 19

2 6 6 6 18

WK1 1 6 7 6 19

2 6 7 6 19

WK2 1 3 5 6 14

2 2 5 6 13

WK3 1 6 6 6 18

2 6 6 6 18

WK4 1 5 6 6 17

2 5 7 7 19

WK5 1 6 7 7 20

2 7 7 7 21

WK6 1 5 6 6 17

2 5 6 6 17

WK7 1 6 6 6 18

2 5 6 6 17

WK8 1 6 7 7 20

2 7 7 7 21  
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VI.III VERANDERING IN GEDRAGSINTENTIE 

 

Ged
ra

gs
in

te
ntie

pla
sti

c t
as

je
s w

eig
er

en

m
oei

te
 b

eh
oud n

at
uur

m
eu

bels 
FS

C ke
urm

er
k
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n b
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ch
 vl
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 o

f v
is

ap
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aat
 e
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ie
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m

fie
ts

 ip
v a

uto
 vo

or k
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aat

To
ta

al

GK1 1 3 6 3 3 6 4 5 30

2 5 7 3 3 6 4 5 33

GK2 1 4 4 5 3 3 3 5 27

2 4 4 4 3 4 2 6 27

GK3 1 5 6 1 1 6 1 3 23

2 5 5 1 1 6 1 2 21

GK4 1 5 5 6 6 4 3 4 33

2 6 5 6 6 4 4 4 35

GK5 1 7 5 5 5 4 7 7 40

2 7 5 5 6 4 7 7 41

GK6 1 6 6 5 3 6 5 7 38

2 6 6 5 3 6 5 7 38

GK7 1 3 5 5 6 6 7 5 37

2 3 5 5 6 6 7 3 35

GK8 1 7 6 4 7 6 2 4 36

2 6 6 4 7 6 4 4 37

WK1 1 7 7 7 7 7 7 6 48

2 7 7 7 7 7 7 6 48

WK2 1 6 5 1 5 3 1 6 27

2 6 5 1 5 3 1 6 27

WK3 1 6 6 4 7 6 7 4 40

2 5 7 4 7 6 7 4 40

WK4 1 6 6 6 6 5 4 5 38

2 6 6 6 6 5 5 5 39

WK5 1 7 7 7 7 7 4 7 46

2 7 7 7 7 7 4 7 46

WK6 1 3 5 7 6 6 1 5 33

2 3 6 6 6 6 1 6 34

WK7 1 6 6 6 6 6 6 7 43

2 6 6 6 6 6 6 7 43

WK8 1 5 7 2 5 5 5 5 34

2 5 7 3 5 6 5 6 37  


