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Abstract
Stemhulpen worden voorafgaande aan de verkiezingen veel gebruikt door stemmers, maar eigenlijk
is er nog weinig onderzoek gedaan naar deze raadgevers. Binnen het VAVI-project wordt er daarom
onderzoek gedaan naar stemhulpen, in het bijzonder naar Kieskompas. In deze pilot is er onderzocht
of valence framing en issueframing een effect hebben op de evaluatie van de het onderwerp door
respondenten. Voor valence framing was er een hoofdeffect voor 4 op de 30 stellingen. Voor
issueframing is er bij 3 van de 22 stellingen een hoofdeffect gevonden. Ook is er gekeken naar
eventuele interactie-effecten met politieke voorkeur (links- rechts en conservatief-progressief) en
met politieke kennis. Verschillende interactie-effecten zijn gevonden, maar deze zijn niet eenduidig.
Vervolgonderzoek naar deze effecten is daarom nog nodig.
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1. Inleiding
Bij de verkiezingen in Nederland hebben stemgerechtigden de keuze uit veel verschillende partijen.
Niet alleen bij de landelijke verkiezingen, maar ook bij provinciale en gemeenteraadsverkiezingen.
Deze partijen willen allemaal het liefst zo veel mogelijk stemmen binnen halen en doen voorafgaand
aan de verkiezingen dan ook hun best om stemmers te overtuigen van hun standpunten. Maar op
wie wil de burger nu echt stemmen? Welke partijprogramma’s sluiten het beste aan bij de
standpunten van de kiezer? Om te helpen bij deze keuze zijn er de zogenoemde VAAs (Voting Advice
Applications), ofwel stemhulpen. Het is de bedoeling dat deze de stemmers helpen in hun
keuzeproces, maar zijn stemhulpen wel objectief? Sturen ze de gebruiker niet een bepaalde richting
op?
Binnen het wetenschappelijke VAVI-project (Voting Advice Via Internet) wordt er op verschillende
vlakken onderzoek gedaan naar stemhulpen. “Dit project onderzoekt hoe de beantwoording van de
stellingen bijdraagt aan politiek begrip, en hoe dit begrip vervolgens verbonden is aan motivatie,
attitudes en stemgedrag. Onderzocht wordt ook of subtiliteiten in de inhoud en formulering van de
stellingen, of in het advies, hierop verdere invloed hebben, en of bepaalde persoonseigenschappen
van de gebruikers, zoals leesvaardigheid, deze effecten medebepalen.” (Voting Advice Via Internet,
z.j.)
In het kader van het VAVI-project, dat in 2012 gestart is, zal er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
2014 in Utrecht een onderzoek plaatsvinden, waar dit onderzoek een pilot voor is. Het grotere
onderzoek zal één van de bouwstenen van het VAVI-project onderzoeken, namelijk het effect van
formulering van de stellingen op het stemgedrag. Hierbij wordt er gekeken naar het effect van
framing. Omdat het onderzoek zich richt op de stemhulp Kieskompas, zal deze pilot zich ook alleen
op deze stemhulp richten.

1.1 Framing
Framing is een manier om met een bepaalde insteek in een tekst een bepaalde blik te activeren bij de
lezer. Bij framing wordt er dus gestuurd welke richting van denken er bij iemand geactiveerd wordt
en hoe men naar het onderwerp kijkt. Er zijn twee soorten framing die in dit onderzoek onderzocht
worden: valence framing en issueframing (Holleman, Kamoen & De Vreese, 2013).
1.1.1 Valence framing
Bij het gebruik van valence framing kunnen de gedachtes van een lezer een bepaalde richting
opgestuurd worden. Een positieve formulering van een zin kan positieve associaties oproepen.
Hetzelfde geldt andersom bij negatieve formuleringen. Het gebruiken van een bepaalde waarde kan
dus de richting van denken bepalen. Dit is al onderzocht in studies die zich richten op het effect van
framing op de associaties die men bij producten heeft. Levin en Gaeth (1988) refereerden in hun
onderzoek naar het experiment van Levin (1987). Hieruit bleek dat men positievere associaties had
bij een hamburger wanneer deze als 75% mager bestempeld werd, dan wanneer deze het label 25%
vet kreeg. Een positief frame veroorzaakte een positiever effect op de associaties van de
proefpersonen bij een hamburger en het negatieve frame een negatiever effect op de associaties. Bij
het gebruik van valence framing, wordt de lezer dus inderdaad een bepaalde richting opgestuurd,
volgens Levin en Gaeth.
Er is ook onderzoek gedaan naar valence framing in vragenlijsten. Hieruit bleek onder andere dat
respondenten liever ‘nee, niet verbieden’ antwoordden dan ‘ja, toestaan’ (Holleman, 2006).
Respondenten die geen uitgesproken mening hadden, vonden de opties ‘ja, verbieden’ en ‘ja,
toestaan’ extreem en antwoordden daarom liever ‘niet verbieden’ en ‘niet toestaan’.
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Kamoen, Holleman en Van den Bergh (2007) vonden door een meta-analyse van verschillende
onderzoeken ook een effect van vraagformulering, waarbij een negatievere formulering voornamelijk
zorgde voor een positievere evaluatie van het onderwerp. De respondent gaf dus vaker aan het
oneens te zijn met de negatieve stelling dan dat men het eens was met de positieve stelling.
Ook in stemhulpen komt valence framing voor, maar in tegenstelling tot onderzoek bij vragenlijsten
is hier nog niet veel onderzoek naar bekend. Een voorbeeld van valence framing in een stemhulp zijn
de volgende stellingen: ‘De hoogte van de kinderbijslag moet onafhankelijk zijn van wat iemand
verdient,’ tegenover ‘De hoogte van de kinderbijslag moet afhankelijk zijn van wat iemand verdient.’
Uit het onderzoek van Holleman e.a. (2013) bleek dat er een effect was van valence framing bij één
op de drie stellingen. Men was het eerder oneens met de stellingen als deze negatief geformuleerd
waren dan dat men voor ‘eens’ koos bij positief geformuleerde stellingen. Hieruit volgt dat men
positiever reageert op het onderwerp bij een negatief geformuleerde stelling dan bij een positief
geformuleerde stelling.
1.1.2 Issueframing
Een andere vorm van framing is issueframing. Deze vorm gaat niet alleen over de formulering, maar
ook over de inhoud van een tekst of stelling. Door een bepaalde insteek te geven, kijkt de lezer
anders naar de tekst. Een onderzoek naar het effect van deze manier van framen is het onderzoek
van De Vreese (2004). Hierin kregen respondenten een nieuwsitem te zien dat over de versnelde
toetreding van Polen tot de Europese Unie ging. Een deel van de proefpersonen kreeg het item te
zien dat een ‘conflictframe’ bevatte en het andere deel het item dat een ‘economic consequences
frame’ bevatte. Na het kijken van het nieuwsitem werd aan de proefpersonen gevraagd wat hun
gedachten en gevoelens waren bij de uitbreiding van de Europese Unie. Deze bleken in
overeenstemming te zijn met het frame die het bekeken item bevatte. Ook Holleman e.a. (2013)
vonden in hun onderzoek naar stemhulpstellingen een effect van issueframing. Bij 1 op de 8
stellingen wordt in overeenstemming met het frame geantwoord. Benadrukt het kopje boven de
stelling een rechts aspect van een onderwerp (bijvoorbeeld het financiële), dan antwoordt men
inhoudelijk rechtser dan wanneer er een links kopje (bijvoorbeeld zorg) boven de stelling staat.

1.2 Stemhulpen en het doel van de gebruiker
Wat zijn stemhulpen nu precies en wat is het doel erachter? Stemhulpen zijn er vooral op gericht om
het inzicht in waar politieke partijen voor staan op een leuke manier en met een lage inspanning te
vergroten. De gebruiker hoeft alleen antwoord te geven op een aantal stellingen, waarna hij een
soort stemadvies krijgt. De stellingen waarop de gebruiker antwoord moet geven, representeren wat
er op het spel staat in de verkiezingen (Fossen, Anderson, Tiemeijer, 2012). Stemhulpen kunnen
daarmee de interesse in politiek bij de gebruikers ook vergroten en hen motiveren om erover te
discussiëren. Misschien gaat de gebruiker daarna ook wel zelf op zoek naar informatie over politiek
(Cedroni & Garzia, 2010).
1.2.1 Het doel van de gebruiker en verwerking
Het is de vraag wat de doelen van de gebruiker precies zijn. Wordt Kieskompas vooral gebruikt om
een kant en klaar stemadvies te krijgen, wil men zich aan de hand van de stellingen oriënteren op de
verschillende onderwerpen die spelen, of vult de gebruiker hem voor zijn plezier in om bijvoorbeeld
te kijken of de uitkomst overeenkomt met zijn eigen keus?
In het algemeen streven mensen er naar om een correcte attitude te hebben. Ze willen graag een
goede keuze maken, ook als ze gaan stemmen bij de verkiezingen. Nu is het verschillend wat er voor
de een goed is en voor de ander niet, maar het gaat erom dat men zelf vindt dat hij over een correcte
attitude beschikt.
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Er zijn twee manieren van verwerking om een correct standpunt te vormen, volgens het Elaboration
Likelihood Model (Petty & Wegener, 1999). Ten eerste is er de centrale route, waarbij men een hoge
mate van elaboratie heeft. De beschikbare informatie wordt goed afgewogen en vergeleken met de
kennis die men al had, voordat er een beslissing gemaakt wordt. Vooral wanneer men een hoge
‘need for cognition’ heeft, zal deze route gevolgd worden. Een hoge need for cognition geeft aan dat
men de neiging heeft om deel te nemen aan een inspannende analytische activiteit en het ook leuk
vindt om goed over onderwerpen na te denken. Wanneer er bij de afweging sprake is van een hogere
elaboratie, wordt de attitude langer vastgehouden. Men kan tegenargumenten beter weerleggen
doordat er goed over het standpunt is nagedacht.
Iemand met een lage need for cognition zal niet snel de neiging hebben om een analytische taak uit
te voeren en vindt dit vaak ook niet leuk (Patty & Cacioppo, 1986). Iemand met een lage need for
cognition zou eerder de tweede route uit het ELM volgen. Dit is de perifere route, waarbij men een
lage mate van elaboratie heeft. De afwegingen worden gemaakt aan de hand van heuristische cues.
Om een antwoord op een stemhulpstelling te kunnen geven, zal de stelling eerst verwerkt moeten
worden en zal er een mening gevormd worden over het onderwerp. Of dit via de centrale route of
via de perifere route gaat, ligt aan de persoon. Natuurlijk bestaat er een continuüm en verwerkt men
eigenlijk nooit helemaal perifeer of helemaal centraal.
Nu kan men verschillend tegen politiek aankijken. Dit kan gemeten worden door onder andere de
interne en externe politieke effectiviteit (Niemi, Craig & Mattei, 1991). De interne doeltreffendheid
(internal political efficacy) verwijst naar opvattingen die men heeft over de eigen competenties om
te begrijpen en om effectief te participeren in de politiek. De externe doeltreffendheid (external
political efficacy) verwijst naar opvattingen die men heeft over de responsiviteit van overheden en
instellingen op de vragen en behoeften van burgers. Het kan bijvoorbeeld zijn dat men wel veel
kennis heeft over politiek, maar misschien de opvatting heeft dat hij politiek niet begrijpt. Als de
externe doeltreffendheid negatief is, kan het zijn dat men het helemaal niet belangrijk vindt wat hij
of zij moet stemmen. Het maakt immers toch niets uit in zijn ogen.
1.2.2 Stemhulpen
Voorbeelden van stemhulpen zijn StemWijzer en Kieskompas. Deze laatste kan beter een Voting
Engagement Tool” (VET) genoemd worden, omdat er geen advies gegeven wordt over op wie er het
beste gestemd kan worden, maar omdat de gebruiker in een politiek landschap geplaatst wordt en
vervolgens zelf moet bepalen op welke partij hij of zij stemt (Holleman, Kamoen & De Vreese, 2013).
Kieskompas zegt hier zelf over: “Kieskompas geeft geen stemadvies. Het programma geeft aan de
hand van de door u gegeven antwoorden op de stellingen aan waar u staat in het politieke landschap.
U kunt vervolgens zelf vaststellen bij welke partij u het dichtst in de buurt staat en met welke partij u
inhoudelijk het meest overeen komt. Of u zich verwant voelt met deze partijen en ze dus uw stem
toevertrouwt, blijft uiteraard aan niemand anders dan uzelf.” (Kieskompas, 2012)
Er wordt veel gebruik gemaakt van de stemhulpen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 zijn er
namelijk 6.581.330 stemmen geteld in heel Nederland (Kiesraad, 2010). In totaal is de stemhulp van
Kieskompas toen meer dan 1,1 miljoen keer ingevuld voor 62 gemeenten en twee deelgemeenten
(Kieskompas, z.j.). Voor deze gemeenten was een Kieskompas gemaakt, terwijl er in totaal 394
gemeenten aan de verkiezingen deelnamen. Het is niet gezegd dat deze 1,1 miljoen gebruikers ook
daadwerkelijk gestemd hebben en dat dit allemaal unieke bezoekers zijn, maar het is wel een
noemenswaardig aantal.
In het maakproces van een stemhulp kan er sturing ontstaan vanaf het punt waarop bepaald wordt
welke partijen er meegenomen worden in de stemhulp tot en met aan de hand van de antwoorden
het plaatsen van partijen in het assenstelsel. Volgens Fossen e.a. (2012) ontstaat de sturing
voornamelijk bij vier aspecten van de constructie, namelijk: selectie van de onderwerpen, de
formulering van de stellingen, de positionering van partijen en bij de berekening en presentatie van
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de resultaten. Deze sturing moet zoveel mogelijk beperkt worden om de stemhulp zo objectief
mogelijk te laten zijn. Walgrave, Nuytemans en Pepermans (2009) vonden een invloed van de
gekozen stellingen in een stemhulp. Stemhulpen met verschillende combinaties van stellingen
werden door Belgische respondenten ingevuld. Hieruit bleek dat de verschillende uitvoeringen van
de stemhulp een ander advies gaven. Welke stellingen er in een Kieskompas geplaatst worden, kan
dus ook beïnvloeden wat een gebruiker stemt. Het is van belang om te weten welke eigenschappen
er nu precies voor de beïnvloeding zorgen.
Nu blijkt dat gebruikers van stemhulpen beïnvloed worden door het advies dat ze ontvangen van
Kieskompas (Krouwel, Vitiello & Wall, 2012a). Men stemt eerder op een partij die in gedachten al in
aanmerking kwam voor een stem, als deze ook uit de stemhulp naar voren komt. Alleen als men van
tevoren al duidelijke ideeën heeft op wie of op welke partij hij of zij stemt, dan is er geen effect van
de stemhulp Kieskompas. Het raadplegen van Kieskompas kan dus daadwerkelijk beïnvloeden wat
men stemt. Hierdoor is het belangrijk dat Kieskompas zo objectief mogelijk blijft.
Stemhulpen hebben door het grote aantal gebruikers potentieel veel invloed op de
verkiezingsuitslag. Mede doordat ze, wat uit bovenstaande onderzoeken blijkt, kunnen beïnvloeden
wat de gebruikers zullen stemmen. Deze invloed moet zo min mogelijk sturend zijn, maar nu is het de
vraag of Kieskompas wel genoeg aandacht aan het objectief formuleren van stellingen besteedt. De
stellingen in Kieskompas worden namelijk geframed in de richtingen van vier dimensies in het
politieke landschap. Dit zijn de dimensies links, rechts, conservatief en progressief. Alle dimensies
worden ongeveer gelijk vertegenwoordigd door de stellingen om de gebruiker juist te kunnen
plaatsen (Krouwel, Vitiello & Wall, 2012b). Maar hoe zit het met framing op taalniveau? Hier wordt
niet bewust rekening mee gehouden bij het maken van stemhulpstellingen. Er wordt wel
gediscussieerd over de stellingen, maar er wordt niet gelet op eventuele beïnvloeding van de
antwoorden door framing. Daarom wordt er in dit onderzoek gekeken naar de eventuele invloed van
issueframing en valence framing op de antwoorden van respondenten in een stemhulp.
Daarnaast wordt er in de voorgaande onderzoeken niet gekeken naar een interactie tussen de twee
soorten framing. Dit terwijl een effect van een eventuele interactie wel in een Kieskompas kan
voorkomen. Hierin worden de stellingen namelijk geframed via valence framing én via issueframing.
Om deze redenen wordt er in dit onderzoek dan ook niet alleen gekeken naar de mogelijke effecten
van de twee soorten framing afzonderlijk, maar wordt er ook gekeken naar een eventueel interactieeffect.
Verder wordt ook onderzocht of de twee soorten framing een interactie-effect hebben met de
politieke positie van de respondent. Reageren linkse respondenten bijvoorbeeld anders op een
positieve stelling dan rechtse respondenten, of antwoorden conservatieve respondenten anders op
een stelling met een progressief kopje dan progressieve respondenten?
Daarnaast wordt er onderzocht of er een interactie-effect aanwezig is tussen politieke kennis en de
twee soorten framing. Zou een respondent met veel kennis zich bijvoorbeeld weinig aantrekken van
een bepaald kopje of een bepaalde formulering, omdat hij toch al een mening over het onderwerp
heeft gevormd door middel van centrale verwerking van andere bronnen? Of laat deze respondent
zich juist ongemerkt beïnvloeden? Ook voor deze interactie-effecten zijn er nog geen verwachtingen
ten aanzien van de resultaten, omdat hier nog weinig eerder onderzoek over bekend is. Deze
interactie-effecten worden niet alleen onderzocht omdat hier nog weinig over bekend is, maar het is
daarnaast ook praktisch om te weten welke respondent op wat voor manier reageert op een
bepaalde stelling. In combinatie met resultaten uit onderzoek naar wie de stemhulpen invullen, kan
er een zo objectief mogelijke stemhulp gecreëerd worden.
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1.3 Verwachtingen en exploraties
Op basis van eerder onderzoek wordt er verwacht dat de respondenten een andere evaluatie van het
onderwerp van de stelling geven bij verschillende valence frames. Er wordt dus in een andere
richting geantwoord op negatief geformuleerde stellingen dan op positief geformuleerde stellingen.
Ook wordt er verwacht dat er een effect optreedt van issueframing op de evaluatie van het
onderwerp van de stelling. Hierbij wordt er in een andere richting geantwoord op een stelling waarbij
een rechts kopje staat, dan op een stelling waarbij een links kopje staat en anders op een stelling met
een progressief kopje dan op een stelling met een conservatief kopje.
Er is geen verwachting ten aanzien van een eventueel interactie-effect tussen issueframing en
valence framing, omdat hier nog geen gegronde uitspraken over gedaan kunnen worden. Het
onderzoek naar dit interactie-effect is dan ook een exploratief doel. Ook zijn er geen verwachtingen
ten aanzien van een interactie-effect van de twee soorten framing met de politieke voorkeur van
respondenten en met de kennis die respondenten hebben over politiek.
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2. Onderzoeksopzet
2.1 Materiaal
Om het eventuele effect van framing te onderzoeken, is er een online stemhulp nagebootst met een
2×2 design, bestaande uit onder andere dertig stellingen. Omdat het VAVI-project zich richt op
Kieskompas, zal de gemaakte enquête zo veel mogelijk op een survey van Kieskompas lijken.
Om tot goede stemhulpstellingen te komen, zijn de partijprogramma’s van 2014-2018 doorgenomen
die op de websites van de lokale politieke partijen staan. Hieruit is een lijst gemaakt van issues
waarop partijen van mening verschilden. De issues zijn globaal over verschillende thema’s verspreid,
zodat de uitslag net als in een echte stemhulp niet door een scheve verdeling van het aantal vragen
per thema beïnvloed wordt. In deze enquête krijgen de respondenten alleen geen stemadvies. De
thema’s waaronder de mogelijke onderwerpen zijn verdeeld zijn: veiligheid, verkeer en vervoer,
wonen en bouwen, sociaal beleid, economie en financiën, natuur en milieu, onderwijs en jeugd,
cultuur + sport en recreatie, en bestuur. Deze thema’s zijn ontleend aan de Kieskompassite. Uit de
lijst van issues zijn uiteindelijk dertig onderwerpen gekozen, verdeeld over de thema’s, waar de
stellingen over gaan. Ook is een aantal stellingen over de onderwerpen ontleend aan een lijst met
mogelijke stemhulpstellingen van Kieskompas.

2.2 Manipulaties
2.2.1 Stellingen formuleren
Per stelling zijn er een aantal manipulaties uitgevoerd. De vier versies van de stellingen inclusief
kopjes en een kort overzicht van de verdeling over de vier versies zijn te zien in bijlage A. Om het
eventuele effect van positief of negatief geformuleerde vragen te onderzoeken, zijn de stellingen
zodanig geformuleerd dat de stellingen bij beide frames zo min mogelijk van elkaar verschilden. Een
voorbeeld hiervan is:
Er moeten geen nieuwe ondergrondse parkeergarages aangelegd worden. (negatief)
Er moeten nieuwe ondergrondse parkeergarages aangelegd worden. (positief)
Het enige verschil is hier dat het woordje ‘geen’ wordt toegevoegd. Bij sommige issues is de
expliciete tegenstelling niet mogelijk. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld ‘gelijk blijven’ en
‘verminderen’, dan zal de zin met ‘gelijk blijven’ als positief bestempeld worden. Bijvoorbeeld:
Het aantal koopzondagen moet verminderd worden. (negatief)
Het aantal koopzondagen moet gelijk blijven. (positief)
Bij het indelen naar negatief of positief wordt er alleen gekeken naar de delen van de formulering
waarin de zinnen van elkaar verschillen. Er wordt niet gekeken naar de inhoud van de stelling. Wat
voor de ene persoon inhoudelijk positief is, kan door een ander namelijk negatief gevonden worden.
Dit is niet eenduidig.
2.2.2 Kopjes toevoegen aan de stellingen
Om het eventuele effect van issueframing te onderzoeken zijn er kopjes toegevoegd aan de
stellingen. De kopjes staan boven de stelling wanneer deze getoond wordt. Een issue kan op twee
manieren ingedeeld worden. Óf de stelling kan op de schaal progressief-conservatief ingedeeld
worden, óf de stelling hoort meer bij de links/rechtsschaal. Om de kopjes in te kunnen delen, moet
het duidelijk zijn wat de politieke dimensies links, rechts, progressief en conservatief inhouden.
Kieskompas geeft de betekenissen van deze dimensies op zijn site aan.
Onder linkse partijen verstaat Kieskompas de partijen die een rol van de overheid in de economie
belangrijk vinden, maar ook op sociaal terrein speelt de overheid een belangrijke rol. Herverdeling
van de welvaart en sociale zekerheid zijn van belang.
8

Rechtse partijen vinden dat de rol van de overheid op bovengenoemde terreinen juist klein moet
zijn. Economische vrijheid, vrije werking van de markt en het verminderen van de regelgeving op
economisch gebied zijn belangrijk. Progressieve partijen vinden persoonlijke vrijheden in ethische
kwesties en vrijheid van meningsuiting belangrijk. Ze staan positief tegenover immigratie, Europese
integratie en ontwikkelingshulp. Er wordt eerder gekozen voor het milieu dan voor economie.
Conservatieve partijen zullen eerder voor economie kiezen. Ze vinden traditionele waarden en
instituties belangrijk. In ethische kwesties kijkt men eerder naar het gemeenschappelijk belang dan
naar persoonlijke vrijheid. Met een nationale en monoculturele houding verzet men zich tegen
immigratie en Europese integratie en verwacht dat de overheid de orde en stabiliteit van de
gemeenschap met een krachtig optreden waarborgt (Kieskompas, 2012).
Een voorbeeld van een links en rechts kopje uit de enquête:
Financiën (rechts)
Het leefbaarheidsbudget per wijk moet behouden blijven.
Sociaal beleid (links)
Het leefbaarheidsbudget per wijk moet behouden blijven.
Omdat linkse partijen een rol van de overheid op sociaal terrein belangrijk vinden, is er als links kopje
gekozen voor ‘sociaal beleid’. De gemeente betaalt het leefbaarheidsbudget en dat willen linkse
partijen zo houden. Rechtse partijen zullen er eerder voor kiezen dat de gemeente zich nergens mee
bemoeit op financieel gebied en zullen het budget liever afschaffen. Daarom is hier als rechts kopje
gekozen voor ‘financiën’, omdat het de gemeente alleen maar geld kost.
Een voorbeeld van een stelling waarbij een progressief en conservatief kopje zijn toegevoegd:
Ethiek (conservatief)
Het aantal koopzondagen moet verminderd worden.
Economie (progressief)
Het aantal koopzondagen moet verminderd worden.
Het ligt voor de hand om te zeggen dat economie meer conservatief is, maar juist omdat
conservatieve partijen hechten aan traditionele waarden (zondagsrust), instituties (de kerk) en aan
het maatschappelijke belang, zullen conservatieve partijen de koopzondagen verminderd willen zien.
Ethiek wordt hier gekoppeld aan de zondagsrust en de kerk, die belangrijk gevonden worden.
Progressieve partijen vinden persoonlijke vrijheden belangrijker (ook kunnen winkelen op zondag,
niet per se naar de kerk gaan) en hechten minder waarde aan de traditionele waarden. Economie
wordt hier gekoppeld aan het open gaan van de winkels op zondag, daarom is het bij deze stelling
een progressief kopje.
Sommige kopjes kunnen voor verschillende dimensies gebruikt worden. Er wordt bij deze manier van
framing dus wel eerst naar het onderwerp van de stelling gekeken.
Bij bovenstaande stelling over koopzondagen, behoort ‘ethiek’ bij conservatief, terwijl ‘ethiek’ juist
weer progressief is als we het hebben over het verminderen van cameratoezicht, waarbij ‘veiligheid’
het conservatieve kopje is. Ethiek wordt hier gekoppeld aan het individuele belang van privacy. Het
individuele belang wordt voorop het maatschappelijke belang ‘veiligheid’ gesteld. Daarom behoort
ethiek hier bij progressief en veiligheid bij het behoudende conservatief.
Aangezien het niet bij alle stellingen mogelijk was om ze op de politieke schalen te plaatsen, zijn
sommige stellingen niet gemanipuleerd en hebben deze bij alle versies hetzelfde kopje.

9

2.2.3 Vormgeven van de enquête
Om een indruk te krijgen hoe de enquête er voor de respondenten uit zag, zie bijlage B.
De enquête kon ingevuld worden via de link www.thesistools.com/utrecht. De respondenten kregen
eerst een inleidende tekst te zien waarin uitgelegd werd wat hen te wachten stond. Ook werd er
verteld dat het een onderzoek was naar wat Utrechters belangrijk vinden. Er werd dus niet uitgelegd
wat het echte doel van het onderzoek was, om hen niet te beïnvloeden in hun antwoordkeuze. Door
op de knop ‘verder’ te klikken, verschenen de eerste vragen. Dit betrof de algemene persoonlijke
vragen. Door te vragen naar het geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau kon er gekeken worden
of deze random verdeeld waren over de verschillende versies en een eventueel effect niet hieraan
toegeschreven kon worden, maar aan de gedane manipulaties.
Na de persoonlijke vragen volgde weer een uitleg waarin stond dat er dertig stellingen beantwoord
moesten worden, die te zien zijn in bijlage A. Welke stellingen men te zien kreeg, lag aan de versie.
De stellingen bevatten manipulaties in de vorm van negatief of positief geformuleerde vragen. Ook
werden ze vooraf gegaan door kopjes die ofwel progressief of conservatief zijn, of links of rechts zijn.
Een aantal stellingen werd vooraf gegaan door een kopje dat niet gemanipuleerd was. Alle vier de
mogelijke manieren van framing worden in één vragenlijst behandeld, zodat een respondent niet een
versie krijgt met bijvoorbeeld alleen positief geformuleerde stellingen over rechtse issues. De
stellingen konden, net als bij Kieskompas, beantwoord worden met de opties: helemaal mee eens /
mee eens / niet mee eens, niet mee oneens / niet mee eens / helemaal niet mee eens en geen
mening.
Na de stellingen werd er weer een uitleg getoond waarin stond dat er tot slot nog een paar algemene
vragen zouden volgen. Deze gingen over de politieke positie van de respondent (links/rechts en
conservatief/progressief) en over meer cognitieve variabelen. Ook deze vragen zijn toegevoegd om
te kijken of de respondenten random verdeeld zijn over de vier versies van de enquête. Zo kan er
gekeken worden of een eventueel effect bij een stelling wel echt door de manipulaties komt en niet
wordt beïnvloed door een ongelijke verdeling van respondenten. Er waren in totaal zes vragen die
betrekking hadden op cognitieve variabelen. Deze vragen zijn al eerder in het VAVI-project gebruikt
en zijn hieraan ontleend. De vraag “Hoeveel weet u van de Utrechtse gemeentepolitiek op een schaal
van 1 tot 10, waarbij 1 niets is en 10 alles?” was toegevoegd om de politieke kennis te testen. De
stellingen “Ik ben geïnteresseerd in gemeentelijke politieke kwesties,” en “Ik volg de politiek in de
gemeente Utrecht intensief,” zijn toegevoegd om de politieke interesse te meten. De ‘need for
cognition’ wordt gemeten aan de hand van de stelling “Ik vind het leuk om over kwesties na te
denken, zelfs als ze me niet persoonlijk raken.” Ten slotte werd de ‘internal political efficacy’
gemeten met de stelling “Ik vind dat ik de politieke kwesties die momenteel in de gemeente Utrecht
spelen goed begrijp,” en de ‘external political efficacy’ met de stelling “De politieke partijen in de
gemeente Utrecht lijken allemaal zo op elkaar dat het niet uitmaakt wat ik stem.”
Aan het einde van de enquête werd de respondent bedankt voor de deelname.
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2.3 Respondenten, procedure en analyse
2.3.1 Respondenten en procedure
Dit onderzoek vindt plaats voorafgaande aan de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De
stellingen in de enquête gaan over onderwerpen die spelen in de gemeente Utrecht. Daardoor is er
voor gekozen om alleen personen die in Utrecht wonen de enquête in te laten vullen. Ook is er voor
gekozen om alleen personen van 18+ te benaderen. Zij zijn van de stemgerechtigde leeftijd en zullen
over het algemeen meer gebruik maken van een stemhulp dan personen jonger dan 18 jaar. De
respondenten zijn op veel verschillende manieren benaderd. Zo zijn er briefjes met daarop het
verzoek om de enquête in te vullen in brievenbussen gedaan, is er op Twitter (met een account waar
weinig mee gedaan wordt) meerdere malen een verzoek uitgegaan naar algemene Utrecht pagina’s,
zoals een twitteraccount over de stad, het stadsblad, een aantal nieuwspagina’s en het account van
de bibliotheek. Daarnaast zijn er verschillende (wijk)verenigingen, ziekenhuizen en redacties
gemaild. Ook is er op meerdere algemene Facebook-pagina’s van bijvoorbeeld een
bewonersplatform een verzoek geplaatst. Verder is er een artikeltje gemaakt voor op de site van
Utrecht Dichtbij. Dit allemaal om de respondenten een afspiegeling van de Utrechters te laten zijn.
Uiteindelijk hebben 101 personen de enquête zo goed als volledig ingevuld in de periode van 14 t/m
20 december 2013.
2.3.2 Voorbereiden analyses
Voordat er analyses voor interactie- en hoofdeffecten gedaan konden worden, zijn vragenlijsten
waarbij alle politieke voorkeursvragen of de meerderheid van de stellingen niet zijn ingevuld,
geschrapt uit de resultaten. Hierna bleven er 101 bruikbare enquêtes over. Vervolgens zijn de
antwoorden op de positief geformuleerde stellingen omgepoold, zodat een positievere attitude ten
opzichte van het onderwerp ook een positievere evaluatie heeft. Wanneer de respondent het
helemaal eens is met de positieve stelling dan krijgt het antwoord de score 5, wat een positievere
evaluatie van het attitudeobject is. Wanneer de respondent het helemaal eens is met de negatief
geformuleerde stelling, dan krijgt het antwoord de score 1. De respondent is dan negatiever ten
aanzien van het attitudeobject. De positief geformuleerde stellingen die omgepoold zijn, zijn te
vinden in de eerste twee kolommen met stellingen in tabel 1 van bijlage A. Om te controleren of de
respondenten random verdeeld zijn over de versies is er voor verschillende variabelen een
randomisatiecheck uitgevoerd. Sommige variabelen zijn hiervoor heringedeeld in categorieën.
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3. Resultaten
Er is ter controle een randomisatiecheck uitgevoerd voor de respondentenverdeling over versies.
Deze controle is met een Chi-kwadraat toets uitgevoerd voor de variabelen geslacht, opleiding,
politieke positie (op een schaal van links-rechts en een schaal conservatief-progressief; elk ingedeeld
in 3 categorieën) en voor de variabele genaamd ‘kennis’ (ingedeeld in de 3 categorieën weinig,
gemiddeld en veel kennis). Voor leeftijd is er eenwegs-variantieanalyse (ANOVA) uitgevoerd ter
controle. Voor alle resultaten in dit onderzoek geldt dat deze significant zijn bij een waarde van p ≤
0,05. Daarnaast betekent een gemiddelde van 1 bij de antwoorden op de stellingen dat de
respondenten negatief zijn ten aanzien van het attitudeobject van de stelling en een gemiddelde van
5 dat de respondenten positief zijn ten aanzien van het attitudeobject. Hoe hoger het gemiddelde,
hoe positiever men is over het attitudeobject.
Er deden in totaal 55 mannen en 46 vrouwen mee aan dit onderzoek. Qua geslacht zijn deze gelijk
verdeeld over de vier verschillende versies van de enquête (X² = 2,70 ; df = 3; p = 0,441). Ook qua
leeftijd zijn de respondenten gelijk verdeeld (F = 0,877; df = 3,97; p = 0,456). De leeftijden van de
respondenten variëren van 18 t/m 81 jaar, met een gemiddelde van 38,4 (SD = 15,38) jaar. Over de
verschillende opleidingsniveaus zijn de respondenten niet zo verspreid. Zo hebben 8 (7,9%)
respondenten lbo, mavo, vmbo, mbo-1 of avo-onderbouw afgerond of volgen ze deze eventueel nog.
Geen enkele respondent heeft alleen zijn lagere school afgemaakt. Daarnaast zijn er 16 (15,8%)
respondenten die een opleiding op het niveau mbo-2-4, havo of vwo volgen of hebben afgerond. De
meerderheid van 77 respondenten (76,2%) heeft een hbo of wo studie gevolgd of volgt deze nog. De
respondenten zijn qua opleiding wel goed verspreid over de verschillende versies (X² = 6,357; df = 6;
p = 0,384).
Verder is er ook gekeken of de politieke positie van de respondenten verschilde per versie. Omdat
met een gemiddelde van 4,6 (SD = 1,82) de respondenten niet gelijk verdeeld waren op de schaal van
links (1)-rechts(10) is er gekeken naar relatief links en relatief rechts en is er een categorie ‘midden’
ingevoegd. De positie 1 t/m 3 behoren tot de categorie links (30 respondenten; 30,3% van de 99
antwoorden op deze stelling). Positie 4 en 5 horen bij ‘midden’ (41 respondenten; 41,4%) en 6 t/m 9
bij de categorie ‘rechts’ (28 respondenten; 28,3%) . Er is geen enkele respondent die zichzelf bij
uiterst rechts (10) geplaatst heeft. Qua positie op de schaal links-rechts zijn de respondenten random
verdeeld ((X² = 5,152; df = 6; p = 0,525).
Ook de positie op de schaal conservatief-progressief is heringedeeld. Met een gemiddelde van 6,5
(SD = 1,80) waren ook op deze schaal de respondenten niet duidelijk verspreid. Van de antwoorden
op deze schaal zijn ook drie categorieën gemaakt (van in totaal 95 respondenten die deze vraag
hebben ingevuld). Positie 1 t/m 5 behoren tot de categorie conservatief (bestaande uit 32
respondenten; 33,7%). Positie 6 en 7 vallen in de categorie ‘midden’ (33 respondenten; 34,7%) en de
posities 8 t/m 10 horen bij ‘progressief’ (30 respondenten; 31,6%). De conservatieve, progressieve en
‘midden’ respondenten zijn random verdeeld over de vier versies van de enquête (X² = 10,132; df = 6;
p = 0,119).
Als laatste zijn er verschillende vragen samengevoegd tot ‘kennis’. Voor de vraag “Hoeveel weet u
van de Utrechtse gemeentepolitiek op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 niets is en 10 alles?” zijn de
antwoorden eerst hergecodeerd van een 10-puntsschaal naar een 5-puntsschaal, zodat onderzocht
kon worden of deze vraag correleert met de andere vijf items over onder andere politieke kennis en
interesse. Vervolgens is de (external political efficacy) vraag “De politieke partijen in de gemeente
Utrecht lijken allemaal zo op elkaar, dat het niet uitmaakt wat ik stem” omgepoold. Zo betekent een
hogere score dat het wel uitmaakt wat men stemt en een lagere score dat het niet uitmaakt wat men
stemt. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat wanneer men veel kennis heeft (5 op de schaal), men ook
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het idee krijgt dat de partijen niet op elkaar lijken en het dus wel uitmaakt wat er gestemd wordt.
Door de vraag om te polen heeft hij dezelfde manier van scoren als de andere vragen.
De Cronbach’s Alpha over de zes vragen is 0,86. Wanneer de laatste vraag “De politieke partijen in de
gemeente Utrecht lijken allemaal zo op elkaar, dat het niet uitmaakt wat ik stem” gedeletet wordt,
dan stijgt de correlatie tussen de vijf items (α=0,90). De vijf items over politieke kennis, politieke
interesse, ‘need for cognition’, ‘internal political efficacy’ en ‘external political efficacy’ worden door
de hoge correlatie samengevoegd tot een nieuwe variabele, genaamd kennis_totaal.
Deze nieuwe variabele wordt tot drie groepen teruggebracht om een interactie-effect te
onderzoeken met issueframing en valence framing. Van de respondenten valt 26,8% in de eerste
groep (1 en 2 worden groep 1: Weinig kennis, interesse enz.), 42,3% valt in de tweede groep (3
wordt groep 2: gemiddelde kennis, interesse enz.). De laatste 30,9% valt in de derde groep (4 en 5
worden groep 3: veel kennis, interesse enz.). De respondenten met weinig, veel en gemiddelde
kennis zijn random verdeeld over de vier versies van de enquête (X² = 7,358; df = 6; p = 0,289).

3.1 Hoofdeffect van valence framing
Door middel van onafhankelijke t-testen is er gekeken of er een hoofdeffect is van valence framing
op de richting van de antwoorden die er gegeven worden. In tabel 1 is te zien dat er bij 4 van de 30
stellingen een effect is van een positieve of negatieve formulering op het gegeven antwoord.
In 3 van de gevallen reageerde men positiever ten opzichte van het onderwerp van de stelling op een
positief geformuleerde stelling en negatiever ten opzichte van het onderwerp op een negatief
geformuleerde stelling. Dit geldt voor stelling 2, waarbij men positiever was over fietsenstallingen in
het stationsgebied bij de formulering ‘betaald’ dan bij ‘niet betaald’. Ook bij stelling 5 over de OZB
(belasting voor huiseigenaren) antwoordden de respondenten in dezelfde richting als het frame.
Positief over de OZB bij de positieve formulering ‘gelijk blijven’ en negatief bij de negatieve
formulering ‘verlaagd worden’. De derde stelling waarbij de respondenten in overeenstemming
antwoordden met het frame was stelling 27 over het aantal coffeeshops in Utrecht. De evaluatie van
coffeeshops was positiever bij de positieve formulering ‘gelijk blijven’ en negatiever bij het negatieve
frame ‘verminderd worden’.
Bij één stelling antwoordden de respondenten in een andere richting. Bij stelling 10 over een
gemeentelijke wietkwekerij reageerden de respondenten juist negatiever op een positief
geformuleerde stelling (doorgaan) en positiever op een negatief geformuleerde stelling (stoppen).
Tabel 1: Hoofdeffect van valence framing (positieve/negatieve formulering) op de antwoorden van respondenten

Stelling

Formulering*

N

1
Cameratoezicht

P: verminderd
N: niet
verminderd
P: betaald
N: niet betaald

47
53

Gemiddelde
(SD)**
2,4 (1,01)
2,5 (1,07)

56
45

3,9 (1,16)
1,8 (1,04)

P: hetzelfde
blijven
N: verminderd
worden
P: behouden
blijven
N: afgeschaft
worden

42

2,9 (1,11)

43

3,2 (1,19)

39

4,0 (0,69)

49

3,8 (0,97)

2
Fietsenstallingen
stationsgebied
3
Eisen wonen sociale
huurwoning
4
Leefbaarheidsbudget
per wijk

t

df

p

-0,425

98

0,672

9,280

99

<0,001

1,318

83

0,191

-0,748

84,892

0,457
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5
OZB (belasting voor
huiseigenaren)
6
Windmolenpark
7
Vrije schoolkeuze

P: gelijk blijven
N: verlaagd
worden
P: een
N: geen
P: een
N: geen
P: minder
N: niet minder

8
Binnenhalen en
organiseren
topsportevenementen
9
P: acceptabel
Weigerambtenaar
N:
onacceptabel
10
P: doorgaan
Gemeentelijke
N: stoppen
wietkwekerij
11
P: moeten
Vervuilende auto’s
N: moeten niet
weren
12
P: bezuinigd
Welzijnswerk
N: niet
bezuinigd
13
P: blijven
Buurthuizen
bestaan
N: verdwijnen
14
P: gelijk blijven
Koopzondagen
N: verminderd
worden
15
P:
Afvalstoffenheffing
gehandhaafd
blijven
N: afgeschaft
worden
16
P: ook
Scholenuitbreiding
wanneer nog
plek op andere
scholen
N: alleen
wanneer geen
plek op andere
scholen
17
P: moet
Geld investeren in
bibliotheek
N: moet geen
Smakkelaarsveld, die
oude bieb vervangt

41
47

3,2 (0,95)
2,7 (1,01)

51
41
53
47
45

3,1 (1,37)
3,2 (1,37)
4,2 (0,74)
4,3 (0,91)
3,4 (1,31)

53

3,3 (1,28)

47

1,6 (1,08)

54

1,5 (0,95)

51

3,0 (1,32)

44

3,6 (1,21)

54

3,0 (1,30)

45

3,5 (1,41)

42

2,4 (0,98)

55

2,2 (1,03)

44

3,7 (0,75)

49
55

3,7 (1,07)
3,3 (1,24)

44

3,3 (1,46)

49

3,3 (0,89)

46

3,1 (1,17)

44

3,0 (1,00)

53

3,0 (1,00)

44

2,8 (1,33)

52

2,033

86

0,045

-0,439

90

0,661

0,547

98

0,586

-0,532

96

0,596

0,568

99

0,572

-2,339

93

0,021

1,811

97

0,073

-0,671

95

0,504

-0,184

86,072

0,854

-0,100

97

0,920

-0,726

84,074

0,470

0,074

95

0,941

1,012

94

0,314

2,6 (1,23)

14

18
Referendum
aanvragen door
inwoners

P: makkelijker

19
Verdwijnen
prostitutie
Hardebollenstraat
20
Ondergrondse
parkeergarages

P: nodig

21
Percentage 40%
sociale huurwoningen
instellen
22
Meer geld voor hulp
arme inwoners
23
Sluitingstijden voor
kroegen en
discotheken
24
Zonnecollectoren op
alle nieuwe huizen
25
Actief beleid tegen
taalachterstanden bij
kinderen
26
Bezuinigen op kunst
en cultuur
27
Het aantal
coffeeshops
28
Middenschip tussen
Dom en Domkerk
29
Hondenbelasting

30
Vrijheid voor horeca
ondernemers om
terras te plaatsen

51
N: niet
makkelijker

3,2 (1,15)

40

3,3 (1,22)

47

2,9 (1,01)

44

3,0 (1,06)

42

3,1 (0,97)

53

3,5 (1,01)

39

3,3 (1,14)

48

2,8 (1,04)

P: nodig
N: onnodig

54

3,3 (1,02)

45

3,7 (1,02)

P: vaste
N: geen vaste

54

2,8 (1,26)

45

3,0 (1,32)

P: wenselijk
N: onwenselijk

45

3,8 (1,06)

55

3,9 (1,08)

P: een
N: geen

46

4,0 (1,01)

54

3,8 (1,03)

56

2,6 (1,21)

45

2,7 (1,20)

48

3,3 (0,99)

46

2,7 (1,01)

44

2,4 (1,06)

54

2,5 (1,16)

42

3,4 (1,29)

N: onnodig
P: nieuwe
N: geen
nieuwe
P: een
N: geen

P: acceptabel
N:
onacceptabel
P: gelijk blijven
N: verminderd
worden
P: herbouwd
N: niet
herbouwd
P:
gehandhaafd
blijven
N: afgeschaft
worden
P: meer
N: niet meer

50

3,7 (1,26)

53

3,2 (1,12)

43

2,8 (1,21)

-0,416

89

0,678

0,379

89

0,706

1,904

93

0,060

1,808

85

0,074

-1,907

97

0,059

0,841

97

0,403

0,610

98

0,543

1,177

98

0,242

-0,375

99

0,708

-3,088

92

0,003

0,582

96

0,562

-1,182

90

0,240

1,392

94

0,167

Noot 1: *P = positief geformuleerd, N = negatief geformuleerd. ** 1 = Negatief t.a.v. attitudeobject; 5 = Positief t.a.v.
attitudeobject
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3.2 Hoofdeffect van issueframing
Ook voor issueframing is er onderzocht of respondenten significant anders antwoord geven bij de
verschillende frames. Zijn ze positiever of negatiever over het onderwerp van de stelling bij een links
of rechts kopje? En hoe zit dat bij progressieve en conservatieve kopjes? In tabel 2 is te zien dat bij 3
van de 22 stellingen met een issueframe er een effect is gevonden. Bij de stelling over het wel of niet
plaatsten van een windmolenpark op Lage Weide (stelling 6) is er positiever gereageerd op het
onderwerp als er een progressief kopje (milieu) boven de stelling stond en negatiever gereageerd op
het onderwerp bij een conservatief kopje (economie). Bij de stelling over het gelijk blijven of
verminderen van het aantal koopzondagen (stelling 14), is dit juist andersom. Daar antwoordden de
respondenten positiever ten opzichte van het onderwerp als er een conservatief kopje(ethiek) boven
de stelling stond, dan wanneer er een progressieve (economie) te lezen was. De respondenten
antwoordden dus conservatiever bij een conservatief kopje en progressiever bij een progressief
kopje. Op de stelling over wel of geen actiever beleid tegen taalachterstanden bij kinderen (stelling
25) antwoordden de respondenten positiever ten opzichte van dit onderwerp als er een links kopje
(sociaal beleid) boven de stelling stond in plaats van het rechtse kopje (economie). De respondenten
antwoordden linkser bij de stelling met het linkse kopje ‘sociaal beleid’ en rechtser bij de stelling met
het rechtse kopje ‘economie’.
Tabel 2: Hoofdeffect van issueframing (links-rechts/conservatief-progressief) op de antwoorden

Stelling*

Formulering** N

1
Cameratoezicht

C: Veiligheid

45

Gemiddelde
(SD)***
2,6 (0,86)

P: Ethiek
R: Economie
L: Sociaal
beleid
L: Sociaal
beleid
R: Financiën
P: Milieu
C: Economie
L: Cultuur

55
42

2,3 (1,15)
3,3 (1,11)

43

2,8 (1,16)

40

3,8 (0,84)

48
42

4,0 (0,86)
3,6 (1,21)

50
46

2,8 (1,41)
3,5 (1,28)

52

3,2 (1,29)

P: Economie
C: Veiligheid

43

3,5 (1,24)

52

3,1 (1,33)

C: Vervoer
P: Milieu

45

3,3 (1,36)

54

3,2 (1,38)

43

2,2 (0,91)

54
44

2,4 (1,08)
3,7 (0,82)

49

3,7 (1,01)

45
54

3,0 (1,31)
3,6 (1,31)

3
Eisen wonen sociale
huurwoning
4
Leefbaarheidsbudget
per wijk
6 Windmolenpark
8
Binnenhalen en
organiseren
topsportevenementen
10
Gemeentelijke
wietkwekerij
11
Vervuilende auto’s
weren
12
Welzijnswerk
13
Buurthuizen
14
Koopzondagen

R: Economie

L: Sociaal
beleid
R: Financiën
C: Veiligheid
P: Sociaal
beleid
P: Economie
C: Ethiek

t

df

p

1,692

98

0,094

1,914

83

0,059

-1,256

86

0,213

2,646

90

0,010

1,110

96

0,270

1,549

93

0,125

0,308

97

0,759

-0,804

95

0,424

0,267

91

0,790

-2,257

97

0,026
16

15
Afvalstoffenheffing

R: Economie
L: Milieu

44

3,2 (0,91)

51

3,2 (1,13)

17
Geld investeren in
bibliotheek
Smakkelaarsveld, die
oude bieb vervangt

R: Financiën
L: Cultuur en
recreatie

45

2,6 (1,30)

51

2,8 (1,26)

20
Ondergrondse
parkeergarages
21
Percentage 40%
sociale huurwoningen
instellen
22
Meer geld voor hulp
arme inwoners

P: Milieu
C: Vervoer

42

3,4 (0,91)

53

3,3 (1,09)

R: Economie
L: Sociaal
beleid

39

3,1 (1,11)

48

3,0 (1,10)

45

3,5 (1,08)

54

3,5 (1,00)

45

2,8 (1,26)

54

2,9 (1,31)

L: Milieu
R: Financiën

45

4,0 (0,97)

55

3,8 (1,14)

R: Economie
L: Sociaal
beleid

45

3,6 (1,19)

55

4,1 (0,81)

L: Cultuur
R: Financiën

46

2,4 (1,11)

55

2,9 (1,24)

L: Cultuur
R: Financiën

45

2,4 (1,12)

53

2,5 (1,12)

41
51
42

3,6 (1,28)
3,5 (1,29)
3,1 (1,20)

54

2,9 (1,15)

23
Sluitingstijden voor
kroegen en
discotheken
24
Zonnecollectoren op
alle nieuwe huizen
25
Actief beleid tegen
taalachterstanden bij
kinderen
26
Bezuinigen op kunst
en cultuur
28
Middenschip tussen
Dom en Domkerk
(niet) herbouwen
29
Hondenbelasting
30
Vrijheid voor horeca
ondernemers om een
terras te plaatsen

L: Sociaal
beleid
R: Financiën
C: Veiligheid
P: Recreatie

R: Inkomen
L: Milieu
L: Recreatie
R: Economie

0,146

93

0,884

-0,545

94

0,587

0,379

93

0,706

0,410

85

0,683

0,124

97

0,902

-0,726

97

0,470

1,084

98

0,281

-2,157

75,001

0,034

-1,929

99

0,057

-0,483

96

0,630

0,389

90

0,698

0,901

94

0,370

Noot 2: *Niet alle stellingen komen voor in de tabel. De ontbrekenden zijn niet gemanipuleerd voor issueframing. **P =
progressief kopje, C = conservatief kopje, R = rechts kopje, L = links kopje. ***1 = Negatief t.a.v. attitudeobject; 5 =
Positief t.a.v. attitudeobject
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3.3 Interactie-effecten
3.3.1 Issueframing en valence framing
Met een tweewegs-ANOVA (GLM) is er onderzocht of er een interactie-effect aanwezig was tussen
issueframing en valence framing. Ook alle andere interactie-effecten zijn op deze manier onderzocht.
Wanneer er een effect gevonden is, zal de bijbehorende grafiek te zien zijn in bijlage C. Er bleek geen
interactie-effect van valence framing en issueframing te zijn. Dit betekent dat de gevonden
hoofdeffecten veroorzaakt worden door manipulatie in het bijbehorende frame en niet beïnvloed
worden door manipulaties in het andere frame.
3.3.2 Issueframing en politieke voorkeur van respondenten
Daarnaast is er onderzocht of issueframing een interactie vertoont met de verschillende politieke
posities (links/recht en conservatief/progressief) van respondenten. Reageren respondenten die
zichzelf als politiek rechts beschouwen bijvoorbeeld anders op een stelling met een rechts kopje dan
respondenten die zichzelf politiek links vinden? In tabel 3 is te zien dat bij stelling 25 over wel of geen
actiever beleid voeren tegen taalachterstanden bij kinderen er sprake is van een interactie-effect
tussen politieke positie op de verdeling tussen links en rechts en issueframing. In de grafiek is te zien
dat respondenten die zichzelf als politiek links of midden zien, niet heel anders antwoorden op een
stelling met een links kopje (Sociaal beleid) of rechts kopje (Economie). Wel is er een groter effect
zichtbaar voor rechtse respondenten. Deze zijn positiever over een actiever beleid wanneer er
‘sociaal beleid’ (een links kopje) boven de stelling staat dan wanneer er ‘economie’(een rechts kopje)
getoond wordt. Rechtse respondenten reageren linkser op de stelling met het linkse kopje en
rechtser op de stelling met het rechtse kopje.
Tabel 3: Interactie-effect tussen issueframing (links-rechts kopje) en politieke positie (links-midden-rechts)

Stelling

Politieke
positie
Links

25
Actief beleid
tegen
Midden
taalachterstanden
bij kinderen
Rechts

Issueframe (N)*
L: sociaal beleid
R: Economie
L: sociaal beleid
R: Economie
L: sociaal beleid
R: Economie

(13)
(17)
(23)
(17)
(17)
(11)

Gemiddelde df
(SD)**
4,1 (0,64)
2.92
4,1 (0,97)
3,9 (3,91)
3,8 (3,76)
4,4 (0,70)
2,7 (1,35)

F

p

6,636

0,002

Noot 3: * L = links; R = Rechts **1 = Negatief t.a.v. attitudeobject; 5 = Positief t.a.v. attitudeobject

3.3.3 Valence framing en politieke voorkeur van respondenten
Vervolgens is onderzocht of er een interactie-effect is tussen valence framing en de politieke
voorkeur van respondenten. Tussen de politieke positie op de schaal van links-rechts is er bij 4 van de
30 stellingen een effect gevonden met valence framing. Deze zijn te zien in tabel 4. Bij stelling 5 over
het gelijk blijven of verlaagd worden van de OZB (belasting voor huiseigenaren) antwoordden rechtse
en ‘midden’ respondenten positiever ten opzichte van het onderwerp bij de positief geformuleerde
stelling (gelijk blijven) en negatiever op de negatief geformuleerde stelling (verlaagd worden). Linkse
respondenten reageren positiever ten aanzien van de OZB op de negatieve variant van de stelling en
negatiever op de positieve variant.
Op de stelling over het verdwijnen of blijven bestaan van buurthuizen (stelling 13) antwoordden
rechtse respondenten over het algemeen negatiever ten aanzien van buurthuizen dan de andere
respondenten. Wel was (net als bij stelling 5 over de OZB) hun antwoord net als bij ‘midden’
respondenten positiever bij de positief geformuleerde stelling (blijven bestaan) en negatiever bij de
negatief geformuleerde stelling (verdwijnen). Linkse respondenten waren negatiever over
buurthuizen bij de positieve formulering ‘blijven bestaan’ en positiever bij de negatieve formulering
‘verdwijnen’.
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Bij de stelling over het wel of niet instellen van een percentage van 40% sociale huurwoningen bij
nieuwbouw (stelling 21) is er een ander interactie-effect zichtbaar. Linkse respondenten reageren
een heel klein beetje positiever ten opzichte van het onderwerp bij de positief geformuleerde stelling
(een), terwijl ‘midden’ respondenten veel positiever antwoordden ten opzichte van het onderwerp
op de positieve stelling dan op de negatieve stelling (geen). Rechtse respondenten reageren juist
negatiever op de positieve formulering ‘een’ en positiever op het negatief geformuleerde ‘geen’. Dit
betekent dat ‘midden’ respondenten linkser reageren op de positieve stelling en rechtse
respondenten rechtser reageren op de negatieve stelling.
Bij de stelling over het gelijk blijven of verminderen van het aantal coffeeshops (stelling 27) is er weer
een ander effect zichtbaar. Alle respondenten geven een negatiever antwoord ten aanzien van het
onderwerp op de negatief geformuleerde vraag (verminderd worden) en een positiever antwoord op
de positief geformuleerde vraag (gelijk blijven). Voor rechtse respondenten is het verschil in
antwoord op de twee geframede stellingen het grootste.
Tabel 4: Interactie-effect tussen valence framing (positieve-negatieve stellingen) en politieke positie (links-middenrechts)

Stelling

Politieke
positie
Links

5
OZB (belasting
voor
Midden
huiseigenaren)
Rechts
13
Buurthuizen

Links
Midden
Rechts

21
Percentage
40% sociale
huurwoningen

Links
Midden
Rechts

27
Het aantal
coffeeshops

Links
Midden
Rechts

Valence frame* (N)
P: gelijk blijven
(15)
N: verlaagd worden
(11)
P: gelijk blijven
(15)
N: verlaagd worden
(21)
P: gelijk blijven
(10)
N: verlaagd worden
(14)
P: blijven bestaan
(17)
N: verdwijnen
(13)
P: blijven bestaan
(16)
N: verdwijnen
(20)
P: blijven bestaan
(10)
N: verdwijnen
(16)
P: een
(16)
N: geen
(13)
P: een
(13)
N: geen
(20)
P: een
(10)
N: geen
(15)
P: gelijk blijven
(11)
N: verminderd worden (17)
P: gelijk blijven
(21)
N: verminderd worden (17)
P: gelijk blijven
(15)
N: verminderd worden (11)

Gemiddelde
(SD)**
3,1 (0,88)
3,5 (0,82)
3,3 (1,05)
2,8 (0,77)
3,1 (0,99)
2,1 (1,17)
3,5 (0,62)
4,2 (0,73)
4,1 (0,57)
3,8 (0,95)
3,4 (0,97)
3,1 (1,20)
3,3 (0,78)
3,2 (1,17)
4,0 (1,00)
2,5 (0,76)
2,3 (1,16)
2,9 (1,16)
3,5 (0,69)
3,1 (0,70)
3,0 (1,00)
2,7 (1,22)
3,7 (1,03)
2,1 (0,83)

df

F

p

2.80

33,63

0,040

2.86

3,465

0,036

2.81

8,666

<0,001

2.86

4,203

0,018

Noot 4: * P = positief; N = negatief. **1 = Negatief t.a.v. attitudeobject; 5 = Positief t.a.v. attitudeobject

Tussen de politieke positie van de respondenten op de schaal conservatief-progressief en valence
framing is er in 2 van de 30 gevallen een interactie-effect gevonden. Deze zijn te zien in tabel 5.
Het effect dat hier optreedt bij stelling 5 over het verlagen of gelijk blijven van de OZB, is dat
conservatieve en ‘midden’ respondenten positiever reageren op de positieve stelling en negatiever
op de negatieve stelling, terwijl progressieve respondenten juist negatiever antwoorden op de
positieve stelling en positief antwoorden op de negatieve stelling.
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Bij de stelling over het stoppen of doorgaan van een gemeentelijke wietkwekerij (stelling 10) is er
een ander effect zichtbaar. Conservatieve respondenten antwoorden over het algemeen negatiever
over een gemeentelijke wietkwekerij dan progressieve respondenten, maar er is maar een klein
verschil op de positieve en de negatieve stelling te zichtbaar. Beide groepen respondenten reageren
iets positiever op positief geformuleerde stelling (doorgaan) dan op negatief geformuleerde stelling
(stoppen). Dit geldt niet voor ‘midden’ respondenten. Deze reageren negatiever op ‘doorgaan’ (de
positieve stelling) en positiever op ‘stoppen’ (de negatief geformuleerde stelling).
Tabel 5 : Interactie-effect tussen valence framing (positieve-negatieve stellingen) en politieke positie (conservatiefmidden-progressief)

Stelling

Politieke
Valence frame* (N)
positie
5
Conservatief P: gelijk blijven
(9)
OZB (belasting
N: verlaagd worden (17)
voor
Midden
P: gelijk blijven
(14)
huiseigenaren)
N: verlaagd worden (16)
Progressief
P: gelijk blijven
(14)
N: verlaagd worden (12)
10
Conservatief P: doorgaan
(20)
Gemeentelijke
N: stoppen
(11)
wietkwekerij
Midden
P: doorgaan
(17)
N: stoppen
(14)
Progressief
P: doorgaan
(12)
N: stoppen
(16)

Gemiddelde
(SD) **
3,7 (0,71)
2,5 (1,01)
3,2 (0,80)
2,6 (0,96)
2,8 (1,12)
3,3 (0,89
2,9 (1,31)
2,7 (1,35)
2,4 (1,28)
4,1 (0,86)
4,1 (0,56)
3,8 (1,18)

df

F

p

2.76

5,224

0,007

2.84

7,272

0,001

Noot 5: * P = positief; N = negatief. ** 1 = Negatief t.a.v. attitudeobject; 5 = Positief t.a.v. attitudeobject

3.3.4 Valence framing en politieke kennis van de respondenten
Nu is er ook nog onderzocht of er een interactie-effect aanwezig was tussen de politieke kennis (en
interesse enz.) met valence framing. Tabel 6 laat zien dat er bij 4 van de 30 stellingen een dergelijk
interactie-effect gevonden is.
Bij de stelling over het wel of niet verminderen van cameratoezicht (stelling 1) zijn de respondenten
met weinig of gemiddelde politieke kennis positiever over cameratoezicht bij de negatieve stelling
‘niet verminderen’, dan bij de positieve stelling ‘verminderen’. Vooral respondenten met weinig
kennis zijn een stuk positiever. Respondenten met veel kennis antwoordden anders. Deze waren
positiever over cameratoezicht wanneer de positieve stelling ‘verminderen’ te zien was en negatiever
over cameratoezicht bij de negatieve stelling ‘niet verminderen’.
Bij de stelling over wel of niet bezuinigen op welzijnswerk (stelling 12) is er een ander effect
gevonden. Respondenten met veel kennis reageren hier niet positiever, maar juist negatiever
tegenover het onderwerp (welzijnswerk) bij de positieve stelling ‘bezuinigd worden’. Bij de negatieve
stelling ‘niet bezuinigd worden’ zijn de respondenten met veel kennis positiever over welzijnswerk.
Respondenten met gemiddelde en weinig politieke kennis antwoordden in overeenstemming met
het valence frame. Bij de negatieve stelling ‘niet bezuinigd worden’ waren ze negatiever over
welzijnswerk dan bij de positieve stelling ‘bezuinigd worden’. Het effect met het valence frame is
voor respondenten met weinig politieke kennis iets kleiner dan bij respondenten met een
gemiddelde politieke kennis.
Er is ook een interactie-effect gevonden van valence framing met politieke kennis voor stelling 18
over het wel of niet makkelijker worden van het aanvragen van een referendum door inwoners. Net
als bij stelling 12 antwoordden de respondenten met veel politieke kennis negatiever over het
onderwerp (hier het aanvragen van een referendum door inwoners) bij de positieve stelling ‘moet
makkelijker worden’ en positiever bij de negatieve stelling ‘moet niet makkelijker worden’. De
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respondenten met weinig en gemiddelde politieke kennis waren positiever over het aanvragen van
een referendum voor bewoners wanneer ze de positieve stelling ‘moet makkelijker worden’
beantwoordden en negatiever bij de negatieve stelling ‘moet niet makkelijker worden’.
Ten slotte is er ook een interactie-effect gevonden tussen politieke kennis en valence framing voor
stelling 27 over het aantal coffeeshops dat gelijk moet blijven of verlaagd moet worden. Net als bij
stelling 1 waren respondenten met veel kennis positiever over het onderwerp (hier het aantal
coffeeshops) wanneer ze de positieve stelling ‘gelijk blijven’ beantwoordden en negatiever over het
onderwerp wanneer ze de negatieve stelling ‘verminderd worden’ te zien kregen. Ook respondenten
met gemiddelde of weinig politieke kennis zijn positiever over het aantal coffeeshops bij ‘gelijk
blijven’ (de positieve stelling) dan bij ‘verminderd worden’ (de negatieve stelling). Het verschil in
antwoord is alleen kleiner tussen de twee valence frames dan bij respondenten met veel kennis.

Tabel 6: Interactie-effect tussen valence framing (positieve-negatieve stellingen) en politieke kennis (weinig-gemiddeldveel)

Stelling

Kennis

Valence frame* (N)

1
Weinig
P: verminderen
(21)
Cameratoezicht
N: niet verminderen
(23)
Gemiddeld P: verminderen
(11)
N: niet verminderen
(20)
Veel
P: verminderen
(14)
N: niet verminderen
(7)
12
Weinig
P: bezuinigd
(17)
Welzijnswerk
N: niet bezuinigd
(24)
Gemiddeld P: bezuinigd
(15)
N: niet bezuinigd
(16)
Veel
P: bezuinigd
(9)
N: niet bezuinigd
(12)
18
Weinig
P: makkelijker
(22)
Referendum
N: niet makkelijker
(16)
aanvragen
Gemiddeld P: makkelijker
(15)
door inwoners
N: niet makkelijker
(15)
Veel
P: makkelijker
(11)
N: niet makkelijker
(8)
27
Weinig
P: gelijk blijven
(22)
Aantal
N: verminderd worden (20)
coffeeshops
Gemiddeld P: gelijk blijven
(17)
N: verminderd worden (11)
Veel
P: gelijk blijven
(7)
N: verminderd worden (14)

Gemiddel
-de (SD)
**
2,2 (0,77)
2,7 (1,22)
2,2 (1,25)
2,3 (0,73)
2,9 (1,03)
1,9 (0,90)
2,4 (0,87)
2,2 (0,93)
2,7 (1,11)
2,0 (0,82)
1,7 (0,71)
2,6 (1,44)
3,4 (1,05)
2,9 (1,18)
3,5 (0,83)
3,3 (1,22)
2,6 (1,43)
4,1 (1,13)
3,2 (0,97)
2,9 (1,09)
3,1 (0,93)
2,8 (0,87)
4,3 (0,76)
2,4 (1,01)

df

F

p

2.90

3,536

0,033

2.87

3,984

0,022

2.81

4,985

0,009

2.85

4,861

0,010

Noot 6: * P = positief; N = negatief. **1 = Negatief t.a.v. attitudeobject; 5 = Positief t.a.v. attitudeobject
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3.3.5 Issueframing en politieke kennis van de respondenten
Bij 1 op de 22 stellingen met een issueframe is er een interactie-effect gevonden van het issueframe
met de politieke kennis van de respondenten. Alleen bij stelling 11 over het wel of niet weren van
vervuilende auto’s is een effect gevonden, die ook te zien is in tabel 7. Respondenten met weinig
politieke kennis antwoordden hetzelfde op een stelling met een conservatief kopje (vervoer) als de
stelling met een progressief kopje (milieu). Respondenten met een gemiddelde kennis of veel kennis
reageerden juist wel anders op de stellingen met verschillende kopjes. Respondenten met een
gemiddelde politieke kennis waren negatiever over het weren van auto’s wanneer er het
conservatieve kopje ‘vervoer’ boven de stelling te zien was en positiever wanneer er het progressieve
kopje ‘milieu’ boven stond. Respondenten met veel kennis reageerden andersom. Deze waren
positief over het onderwerp bij een conservatief kopje en negatief bij het progressieve kopje ‘milieu’.
Tabel 7: Interactie-effect tussen issueframing (conservatieve-progressieve kopjes) en politieke kennis (weinig-gemiddeldveel)

Stelling

Kennis

11
Weinig
Vervuilende
auto’s
Gemiddeld
weren
Veel

Issueframe (N)*
C: vervoer (20)
P: milieu (24)
C: vervoer (12)
P: milieu (18)
C: vervoer (13)
P: milieu (8)

Gemiddelde
(SD)**
3,7 (1,14)
3,7 (1,20)
2,0 (1,04)
2,9 (1,32)
3,9 (1,19)
2,8 (1,75)

df

F

p

2.89

4,022

0,021

Noot 7: * C = conservatief; P = progressief. **1 = Negatief t.a.v. attitudeobject; 5 = Positief t.a.v. attitudeobject
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4. Conclusie/Discussie
Uit de gevonden resultaten kunnen een aantal conclusies getrokken worden wat betreft de
verwachtingen.
De eerste verwachting was dat er een hoofdeffect zou optreden van valence framing op de evaluatie
van het onderwerp van de stelling.
Bij 4 van de 30 stellingen is er een effect gevonden, die aansluit bij deze verwachting. Het effect was
alleen niet bij alle significante uitkomsten hetzelfde. In drie gevallen reageerden de respondenten
positiever ten opzichte van het onderwerp bij een positieve stelling en negatiever bij een negatieve
stelling, maar bij een vierde stelling was dit effect juist andersom. Hier reageerden de respondenten
negatiever ten opzichte van het onderwerp bij een positief geformuleerde stelling en positiever bij
een negatief geformuleerde stelling. Dit laatste effect is in overeenstemming met wat er in eerdere
onderzoeken gevonden is, maar is te klein om te generaliseren over alle stellingen. Er kan dus geen
eenduidig effect van valence framing vastgesteld worden. Meer onderzoek naar de aard van de
effecten is nodig om te kunnen zeggen hoe de formulering een stemhulpgebruiker kan beïnvloeden.
Ligt het bijvoorbeeld aan bepaalde combinaties van positieve en negatieve formuleringen of is de
inhoud van de stelling ook van invloed? Voor de ene respondent kan een onderwerp positief zijn,
terwijl een stelling voor een andere respondent negatief is. Voor vervolgonderzoek zal het goed zijn
om ook bij valence framing naar de inhoud van de stelling te kijken.
De tweede verwachting was dat er een hoofdeffect zou optreden van issueframing op de evaluatie
van het onderwerp van de stelling.
Er is een effect gevonden voor 3 van de 22 stellingen met een issueframe. Wel is er hier ook sprake
van een verschillend effect. Bij één van de drie stellingen antwoordden de respondenten positiever
op het onderwerp bij een progressief kopje en bij een andere stelling juist positiever bij een
conservatief kopje. Bij de derde stelling werd er een effect gevonden waarbij de respondenten
positiever op het onderwerp reageerden wanneer er een links kopje boven de stelling stond, dan
wanneer er een rechts kopje aanwezig was. Er is dus geen eenduidig effect vast te stellen van
issueframing. Nu is het de vraag of respondenten de kopjes wel lezen. De aanbeveling van Holleman,
Kamoen en De Vreese (2013) om met eye-tracking te onderzoeken of men de kopjes leest, is een
goede suggestie voor vervolgonderzoek. Het zou ook kunnen dat de respondent veel kennis heeft en
daarom zijn eigen insteek kiest, ondanks dat hij het kopje wel leest. Daarom is het voor
vervolgonderzoek handig om met een hardop-denk-methode te onderzoeken wat een respondent
tot een bepaalde keuze laat komen.
Al met al is er dus maar bij een paar stellingen een hoofdeffect van issueframing en valence framing
effect gevonden. Vervolgens is er ook nog gekeken naar eventuele interactie-effecten. Hiervoor
waren er geen verwachtingen.
Het eerste interactie-effect dat is onderzocht, is de interactie tussen issueframing en valence
framing. Tussen de twee soorten framing bleek geen interactie te zijn. De hoofdeffecten van de
frames worden dus niet beïnvloed door een manipulatie uit het andere frame. Beide soorten framing
komen samen voor in stemhulpen. Het is daardoor van belang om te weten of er geconcludeerd kan
worden dat de twee frames samen nooit een effect teweeg brengen. Hiermee kan dan rekening
gehouden worden bij het maken van een stemhulp. Daarom zal deze interactie ook in vervolgstudies
nog onderzocht moeten worden.
Het twee interactie-effect dat onderzocht is, is de interactie tussen issueframing en de politieke
positie (/voorkeur) van de respondenten (links/recht en conservatief/progressief). Bij één stelling is er
een effect gevonden. De antwoorden van linkse en ‘midden’ respondenten werden niet sterk
beïnvloed door issueframing, maar de antwoorden van rechtse respondenten wel.
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Voor rechtse respondenten geldt dat ze positiever over het onderwerp waren wanneer er een links
kopje boven de stelling stond en negatiever ten aanzien van het onderwerp bij een rechts kopje. Dit
betekent bij deze stelling dat de rechtse respondenten linkser reageerden bij een links kopje en
rechtser bij een rechts kopje. Issueframing is dus vooral van invloed op het antwoord van rechtse
respondenten. Dit effect treedt slechts bij één stelling op en kan daarom niet gegeneraliseerd
worden. Het is daarom van belang om bij vervolgonderzoek te kijken of er vaker een interactie-effect
gevonden wordt tussen issueframing en de politieke voorkeur. Dan kan een eventuele beïnvloeding
mogelijk beperkt worden bij de constructie van de stemhulp.
Het derde onderzochte interactie-effect, is de interactie tussen valence framing en politieke voorkeur
van respondenten. Ten eerste is er gekeken naar de politieke voorkeur op de schaal links-rechts.
Hierbij is er voor 4 van de 30 stellingen een effect gevonden. De ‘midden’ respondenten reageerden
bij al deze stellingen positiever ten opzichte van het onderwerp bij een positieve stelling en
negatiever bij een negatieve stelling. De rechtse respondenten antwoordden ook in deze richting,
maar niet bij alle stellingen. Bij één stelling antwoordden de rechtse respondenten juist negatiever
ten opzichte van het onderwerp bij een positieve stelling en positiever bij een negatieve stelling.
Voor linkse respondenten zijn beide effecten twee keer gevonden. Bij twee stellingen reageerden de
respondenten negatiever ten aanzien van het onderwerp bij een positieve stelling en twee keer juist
positiever. Daarbij antwoordden ze dus twee keer positiever ten aanzien van het onderwerp bij een
negatieve stelling en twee keer juist negatiever. Er is dus geen eenduidig effect gevonden.
Ten tweede is er gekeken naar de interactie met politieke voorkeur op de schaal conservatiefprogressief. Hierbij is voor 2 op de 30 stellingen een effect gevonden. Deze effecten zijn niet
hetzelfde. Bij de ene stelling antwoordden de progressieve respondenten negatiever ten aanzien van
het onderwerp bij een positieve stelling, terwijl dit bij de andere stelling andersom was. Ook
‘midden’ respondenten hadden dit verschil in effect. Alleen conservatieve respondenten gaven bij
beide stellingen een positievere evaluatie van het object als er een positieve stelling stond en een
negatievere evaluatie wanneer ze een negatieve stelling zagen. Om meer inzicht te krijgen in het
effect zal er in vervolgonderzoek ook naar dit interactie-effect nog gekeken moeten worden. Zo kan
er meer duidelijkheid ontstaan over het precieze effect en over of respondenten met een bepaalde
politieke voorkeur niet beïnvloed worden in hun stem.
Het vierde onderzochte interactie-effect, is een interactie tussen politieke kennis en valence framing.
Bij 4 van de 30 stellingen werd er een effect gevonden, maar dit effect is niet bij elke stelling
hetzelfde. Respondenten met weinig kennis antwoordden over het algemeen positief ten opzichte
van het onderwerp bij een positieve stelling en negatief bij een negatieve stelling, maar bij één
stelling was dit niet het geval. De respondenten met gemiddelde kennis gaven hetzelfde effect. Bij
één stelling antwoordden ze positiever ten aanzien van het object bij een negatieve stelling en
negatiever bij een positieve stelling. Bij drie stellingen gaven de respondenten met veel kennis juist
het tegenovergestelde antwoord van de respondenten met gemiddelde of weinig kennis. Bij één
stelling waren alle drie de groepen positiever over het onderwerp bij een positieve stelling en
negatiever bij een negatieve stelling. Er is ook voor deze interactie geen eenduidig effect gevonden.
Het is dus nog niet mogelijk om een generaliserende uitspraak te doen over valence framing en of dit
een ander effect heeft op de antwoorden van respondenten met verschillende mate van kennis. Dit
is niet in lijn met wat men zou kunnen verwachten op basis van het ELM. Op basis daarvan kan
verondersteld worden dat een respondent met veel kennis zich niet laat beïnvloeden, deze heeft
immers veel kennis om hoog te elaboreren. Het interactie-effect tussen politieke kennis en valence
framing zal in vervolgonderzoek nog verder onderzocht moeten worden, om vast te kunnen stellen
of er een veel voorkomend effect is.
Het laatste interactie-effect dat onderzocht is, is een interactie tussen issueframing en de politieke
kennis van respondenten. Bij 1 op de 22 stellingen is hiervoor een effect gevonden. Respondenten
met weinig politieke kennis werden niet meer beïnvloed door de verschillende kopjes en
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beantwoorden de stellingen met progressieve kopjes gelijk als de stellingen met conservatieve
kopjes. Dit is niet in lijn met wat je zou kunnen verwachten op basis van het ELM. Respondenten met
weinig politieke kennis zullen eerder geneigd zijn om laag te elaboreren en gebruik te maken van
perifere cues (zoals het kopje). Uit het interactie-effect blijkt dit niet zo te zijn. Respondenten met
gemiddelde kennis van politiek waren positiever over het onderwerp wanneer er een progressief
kopje boven de stelling stond, terwijl respondenten met veel kennis juist negatiever waren wanneer
er een progressief kopje toegevoegd was.
Er kan geconcludeerd worden dat er verschillende effecten gevonden zijn, maar dat deze niet
allemaal dezelfde richting op gaan. Er kan dus geen generaliserende uitspraak gedaan worden over
de effecten die valence framing en issueframing, al dan niet in interactie met andere aspecten,
teweeg brengen. Voor vervolgonderzoek is het belangrijk om de explorerende interactie-effecten te
verder te onderzoeken. Zo kan er op deze terreinen inzicht geboden worden welke effecten de twee
soorten framing eventueel teweeg kunnen brengen. Hiermee kan men vervolgens aan de slag bij de
constructie van stemhulpen, om deze zo objectief mogelijk te maken.
Ook is het interessant om te kijken bij welke onderwerpen er een effect gevonden wordt. Zijn dit
meer concrete onderwerpen zoals het aantal coffeeshops dat al dan niet verminderd moet worden
of treedt er eerder een effect op bij wat abstractere onderwerpen als de OZB die verlaagd moet
worden of niet. Daarbij is het ook interessant om te weten welk onderwerp voor welke respondent
nu belangrijk is. De ene kan het bijvoorbeeld heel belangrijk vinden dat kroegen en discotheken een
vaste sluitingstijd krijgen, terwijl een ander dit juist niet wil of er geen waarde aan hecht.
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Bijlage A: Gemanipuleerde stellingen en een overzicht van de
stellingen per versie
Tabel 1: Overzicht van de stellingen met issueframes en valence frames
Stelling

Positief/
Conservatief of Rechts

Positief/
Progressief of Links

Negatief/
Conservatief of Rechts

Negatief/
Progressief of Links

1

Veiligheid
Het cameratoezicht op
straat moet
verminderd worden.
Vervoer
Fietsenstallingen in
het stationsgebied
moeten betaald zijn.

Ethiek
Het cameratoezicht op
straat moet
verminderd worden.
Vervoer
Fietsenstallingen in
het stationsgebied
moeten betaald zijn.

Economie
De eisen om in een
sociale huurwoning te
mogen wonen,
moeten hetzelfde
blijven.
Financiën
Het
leefbaarheidsbudget
per wijk moet
behouden blijven.
Economie
De OZB (belasting voor
huiseigenaren) moet
gelijk blijven.
Economie
Er moet een
windmolenpark op
industrieterrein Lage
Weide geplaatst
worden.
Onderwijs
Ouders moeten een
vrije schoolkeuze
hebben voor hun
kinderen.
Economie
De gemeente Utrecht
moet minder inzetten
op het binnenhalen en
organiseren van
topsportevenementen
.

Sociaal beleid
De eisen om in een
sociale huurwoning te
mogen wonen,
moeten hetzelfde
blijven.
Sociaal beleid
Het
leefbaarheidsbudget
per wijk moet
behouden blijven.
Economie
De OZB (belasting voor
huiseigenaren) moet
gelijk blijven.
Milieu
Er moet een
windmolenpark op
industrieterrein Lage
Weide geplaatst
worden.
Onderwijs
Ouders moeten een
vrije schoolkeuze
hebben voor hun
kinderen.
Cultuur
De gemeente Utrecht
moet minder inzetten
op het binnenhalen en
organiseren van
topsportevenementen
.

Veiligheid
Het cameratoezicht op
straat moet niet
verminderd worden.
Vervoer
Fietsenstallingen in
het stationsgebied
moeten niet betaald
zijn.
Economie
De eisen om in een
sociale huurwoning te
mogen wonen,
moeten strenger
worden.
Financiën
Het
leefbaarheidsbudget
per wijk moet
afgeschaft worden.
Economie
De OZB (belasting voor
huiseigenaren) moet
verlaagd worden.
Economie
Er moet geen
windmolenpark op
industrieterrein Lage
Weide geplaatst
worden.
Onderwijs
Ouders moeten geen
vrije schoolkeuze
hebben voor hun
kinderen.
Economie
De gemeente Utrecht
moet niet minder
inzetten op het
binnenhalen en
organiseren van
topsportevenementen
.

Ethiek
Het cameratoezicht op
straat moet niet
verminderd worden.
Vervoer
Fietsenstallingen in
het stationsgebied
moeten niet betaald
zijn.
Sociaal beleid
De eisen om in een
sociale huurwoning te
mogen wonen,
moeten strenger
worden.
Sociaal beleid
Het
leefbaarheidsbudget
per wijk moet
afgeschaft worden.
Economie
De OZB (belasting voor
huiseigenaren) moet
verlaagd worden.
Milieu
Er moet geen
windmolenpark op
industrieterrein Lage
Weide geplaatst
worden.
Onderwijs
Ouders moeten geen
vrije schoolkeuze
hebben voor hun
kinderen.
Cultuur
De gemeente Utrecht
moet niet minder
inzetten op het
binnenhalen en
organiseren van
topsportevenementen
.

Ethiek
Het is acceptabel dat
Utrechtse
trouwambtenaren
weigeren om
homostellen te
trouwen.

Ethiek
Het is acceptabel dat
Utrechtse
trouwambtenaren
weigeren om
homostellen te
trouwen.

Ethiek
Het is onacceptabel
dat Utrechtse
trouwambtenaren
weigeren om
homostellen te
trouwen.

Ethiek
Het is onacceptabel
dat Utrechtse
trouwambtenaren
weigeren om
homostellen te
trouwen.

2

3

4

5

6

7

8

9

Links-Rechts
/progressiefconservatief
PC

/

LR

LR

/

PC

/

LR

/

I

10

Veiligheid
Het opzetten van een
gemeentelijke
wietkwekerij moet
doorgaan.
Vervoer
De meest vervuilende
auto’s (ouder dan
Diesel Euro 3 en
Benzine Euro 0)
moeten uit de
binnenstad worden
geweerd.
Financiën
Op welzijnswerk moet
bezuinigd worden.
Veiligheid
Buurthuizen moeten in
de huidige vorm
blijven bestaan.
Ethiek
Het aantal
koopzondagen moet
gelijk blijven.
Economie
De afvalstoffenheffing
moet gehandhaafd
blijven.
Onderwijs
Scholen mogen ook
uitbreiden als andere
scholen in de wijk nog
plek hebben voor
nieuwe leerlingen.

Economie
Het opzetten van een
gemeentelijke
wietkwekerij moet
doorgaan.
Milieu
De meest vervuilende
auto’s (ouder dan
Diesel Euro 3 en
Benzine Euro 0)
moeten uit de
binnenstad worden
geweerd.
Sociaal beleid
Op welzijnswerk moet
bezuinigd worden.
Sociaal beleid
Buurthuizen moeten in
de huidige vorm
blijven bestaan.
Economie
Het aantal
koopzondagen moet
gelijk blijven.
Milieu
De afvalstoffenheffing
moet gehandhaafd
blijven.
Onderwijs
Scholen mogen ook
uitbreiden als andere
scholen in de wijk nog
plek hebben voor
nieuwe leerlingen.

17

Financiën
De gemeente moet
geld investeren om de
oude centrale
bibliotheek te
vervangen door een
nieuwe bibliotheek
met extra culturele
voorzieningen op het
Smakkelaarsveld.

18

11

12

13

14

15

16

19

20

Economie
Het opzetten van een
gemeentelijke
wietkwekerij moet
stoppen.
Milieu
De meest vervuilende
auto’s (ouder dan
Diesel Euro 3 en
Benzine Euro 0)
moeten niet uit de
binnenstad worden
geweerd.
Sociaal beleid
Op welzijnswerk moet
niet bezuinigd worden.
Sociaal beleid
Buurthuizen moeten in
de huidige vorm
verdwijnen.
Economie
Het aantal
koopzondagen moet
verminderd worden.
Milieu
De afvalstoffenheffing
moet afgeschaft
worden.
Onderwijs
Scholen mogen alleen
uitbreiden als andere
scholen in de wijk
geen plek voor nieuwe
leerlingen meer
hebben.
Cultuur en recreatie
De gemeente moet
geen geld investeren
om de oude centrale
bibliotheek te
vervangen door een
nieuwe bibliotheek
met extra culturele
voorzieningen op het
Smakkelaarsveld.

PC

Cultuur en recreatie
De gemeente moet
geld investeren om de
oude centrale
bibliotheek te
vervangen door een
nieuwe bibliotheek
met extra culturele
voorzieningen op het
Smakkelaarsveld.

Veiligheid
Het opzetten van een
gemeentelijke
wietkwekerij moet
stoppen.
Vervoer
De meest vervuilende
auto’s (ouder dan
Diesel Euro 3 en
Benzine Euro 0)
moeten niet uit de
binnenstad worden
geweerd.
Financiën
Op welzijnswerk moet
niet bezuinigd worden.
Veiligheid
Buurthuizen moeten in
de huidige vorm
verdwijnen.
Ethiek
Het aantal
koopzondagen moet
verminderd worden.
Economie
De afvalstoffenheffing
moet afgeschaft
worden.
Onderwijs
Scholen mogen alleen
uitbreiden als andere
scholen in de wijk
geen plek voor nieuwe
leerlingen meer
hebben.
Financiën
De gemeente moet
geen geld investeren
om de oude centrale
bibliotheek te
vervangen door een
nieuwe bibliotheek
met extra culturele
voorzieningen op het
Smakkelaarsveld.

Bestuur
Het moet voor
inwoners makkelijker
worden om een
referendum aan te
vragen.
Veiligheid
Het is nodig dat de
prostitutie uit de
Hardebollenstraat
verdwijnt.

Bestuur
Het moet voor
inwoners makkelijker
worden om een
referendum aan te
vragen.
Veiligheid
Het is nodig dat de
prostitutie uit de
Hardebollenstraat
verdwijnt.

Bestuur
Het moet voor
inwoners niet
makkelijker worden
om een referendum
aan te vragen.
Veiligheid
Het is onnodig dat de
prostitutie uit de
Hardebollenstraat
verdwijnt.

Bestuur
Het moet voor
inwoners niet
makkelijker worden
om een referendum
aan te vragen.
Veiligheid
Het is onnodig dat de
prostitutie uit de
Hardebollenstraat
verdwijnt.

/

Vervoer
Er moeten nieuwe
ondergrondse
parkeergarages
aangelegd worden.

Milieu
Er moeten nieuwe
ondergrondse
parkeergarages
aangelegd worden.

Vervoer
Er moeten geen
nieuwe ondergrondse
parkeergarages
aangelegd worden.

Milieu
Er moeten geen
nieuwe ondergrondse
parkeergarages
aangelegd worden.

PC

PC

LR

PC

PC

LR

/

LR

/

II

21

Economie
Er moet een
percentage van 40%
ingesteld worden als
norm voor het aantal
sociale huurwoningen
bij een
nieuwbouwproject.
Financiën
Het is nodig dat er
meer geld gaat naar
hulp voor arme
inwoners.
Veiligheid
Kroegen en
discotheken moeten
vaste sluitingstijden
krijgen.
Financiën
Het is wenselijk dat op
alle nieuwe huizen
zonnecollectoren
geplaatst worden.
Economie
De gemeente Utrecht
moet een actiever
beleid gaan voeren om
taalachterstanden bij
kinderen tegen te
gaan.
Financiën
Het is acceptabel als er
wordt bezuinigd op
kunst en cultuur.

Sociaal beleid
Er moet een
percentage van 40%
ingesteld worden als
norm voor het aantal
sociale huurwoningen
bij een
nieuwbouwproject.
Sociaal beleid
Het is nodig dat er
meer geld gaat naar
hulp voor arme
inwoners.
Recreatie
Kroegen en
discotheken moeten
vaste sluitingstijden
krijgen.
Milieu
Het is wenselijk dat op
alle nieuwe huizen
zonnecollectoren
geplaatst worden.
Sociaal beleid
De gemeente Utrecht
moet een actiever
beleid gaan voeren om
taalachterstanden bij
kinderen tegen te
gaan.
Cultuur
Het is acceptabel als er
wordt bezuinigd op
kunst en cultuur.

Economie
Er moet geen
percentage van 40%
ingesteld worden als
norm voor het aantal
sociale huurwoningen
bij een
nieuwbouwproject.
Financiën
Het is onnodig dat er
meer geld gaat naar
hulp voor arme
inwoners.
Veiligheid
Kroegen en
discotheken moeten
geen vaste
sluitingstijden krijgen.
Financiën
Het is onwenselijk dat
op alle nieuwe huizen
zonnecollectoren
geplaatst worden.
Economie
De gemeente Utrecht
moet geen actiever
beleid gaan voeren om
taalachterstanden bij
kinderen tegen te
gaan.
Financiën
Het is onacceptabel als
er wordt bezuinigd op
kunst en cultuur.

Sociaal beleid
Er moet geen
percentage van 40%
ingesteld worden als
norm voor het aantal
sociale huurwoningen
bij een
nieuwbouwproject.
Sociaal beleid
Het is onnodig dat er
meer geld gaat naar
hulp voor arme
inwoners.
Recreatie
Kroegen en
discotheken moeten
geen vaste
sluitingstijden krijgen.
Milieu
Het is onwenselijk dat
op alle nieuwe huizen
zonnecollectoren
geplaatst worden.
Sociaal beleid
De gemeente Utrecht
moet geen actiever
beleid gaan voeren om
taalachterstanden bij
kinderen tegen te
gaan.
Cultuur
Het is onacceptabel als
er wordt bezuinigd op
kunst en cultuur.

LR

27

Veiligheid
Het aantal coffeeshops
moet gelijk blijven.

Veiligheid
Het aantal coffeeshops
moet gelijk blijven.

Financiën
Het middenschip
tussen de Dom en de
Domkerk moet
herbouwd worden.
Inkomen
De hondenbelasting
moet gehandhaafd
blijven.
Economie
Horeca ondernemers
moeten meer vrijheid
krijgen om een terras
te plaatsen.

Cultuur
Het middenschip
tussen de Dom en de
Domkerk moet
herbouwd worden.
Milieu
De hondenbelasting
moet gehandhaafd
blijven.
Recreatie
Horeca ondernemers
moeten meer vrijheid
krijgen om een terras
te plaatsen.

Veiligheid
Het aantal coffeeshops
moet verminderd
worden.
Cultuur
Het middenschip
tussen de Dom en de
Domkerk moet niet
herbouwd worden.
Milieu
De hondenbelasting
moet afgeschaft
worden.
Recreatie
Horeca ondernemers
moeten niet meer
vrijheid krijgen om een
terras te plaatsen.

/

28

Veiligheid
Het aantal coffeeshops
moet verminderd
worden.
Financiën
Het middenschip
tussen de Dom en de
Domkerk moet niet
herbouwd worden.
Inkomen
De hondenbelasting
moet afgeschaft
worden.
Economie
Horeca ondernemers
moeten niet meer
vrijheid krijgen om een
terras te plaatsen.

22

23

24

25

26

29

30

LR

PC

LR

LR

LR

LR

LR

LR

III

Tabel 2: Overzicht manipulaties per stelling per versie
Stelling
Versie 1 (blauw)*
1 Cameratoezicht
C+
2 Fietsenstallingen stationsgebied
/+
3 Eisen wonen sociale huurwoning
R4 Leefbaarheidsbudget per wijk
L5 OZB (belasting voor huiseigenaren)
/+
6 Windmolenpark
P+
7 Vrije schoolkeuze
/8 Binnenhalen en organiseren
Ltopsportevenementen
9 Trouwambtenaren weigeren
/+
homostellen te trouwen
(weigerambtenaar)
10 Gemeentelijke wietkwekerij
P+
11 Vervuilende auto’s weren
C12 Welzijnswerk
L13 Buurthuizen
C+
14 Koopzondagen
P+
15 Afvalstoffenheffing
R16 Scholenuitbreiding
/17 Geld investeren in bibliotheek
R+
Smakkelaarsveld, die oude bieb vervangt
18 Referendum aanvragen door
/+
inwoners
19 Verdwijnen prostitutie
/Hardebollenstraat
20 Ondergrondse parkeergarages
P21 Percentage 40% sociale
R+
huurwoningen instellen
22 Meer geld voor hulp arme inwoners
L+
23 Sluitingstijden voor kroegen en
Cdiscotheken
24 Zonnecollectoren op alle nieuwe
Lhuizen
25 Actief beleid tegen taalachterstanden R+
bij kinderen
26 Bezuinigen op kunst en cultuur
L+
27 het aantal coffeeshops
/28 Middenschip tussen Dom en Domkerk L29 Hondenbelasting
R+
30 Vrijheid voor horeca ondernemers
L+
om terras te plaatsen
Noot 1: *Kleur verwijst naar de kleur van de cellen in tabel 1.

Versie 2 (rood)
P+
/LR+
/+
C/R+

Versie 3 (groen)
C/R+
L+
/P/+
L+

Versie 4 (wit)
P/+
L+
R/C+
/+
R-

/+

/-

/-

CPR+
P+
CL/+
L+

PC+
L+
CPR+
/+
R-

C+
P+
RPC+
L+
/L-

/-

/-

/+

/-

/+

/+

C+
L+

P+
R-

CL-

RP-

LC+

R+
P+

R+

L+

R-

L+

R-

L-

R/R+
L+
R-

L/+
L+
RL-

R+
/+
RLR+
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Bijlage B: De enquête online

Figuur 1: Inleidende tekst van de enquête

Figuur 2: Algemene persoonlijke vragen

Figuur 3: Inleidende tekst voor stellingen

I

Figuur 4: Voorbeeldstelling: positief geformuleerde stelling met progressief kopje

Figuur 5: Voorbeeldstelling: negatief geformuleerde stelling met links kopje

Figuur 6: Inleidende tekst voor de algemene vragen over politieke voorkeur, kennis en begrip

Figuur 7: Algemene vragen over politieke voorkeur en kennis

II

Figuur 8: Algemene vragen over kennis/begrip en interesse

Figuur 9: Bedanktekst

III

Bijlage C: Grafieken van alle interactie-effecten
Grafiek 1: Interactie-effect tussen issueframing (links-rechts kopje) en politieke positie (links-midden-rechts) bij
stelling 25

Grafiek 2: Interactie-effect tussen valence framing (positieve-negatieve stelling) en politieke
positie (links-midden-rechts) op stelling 5

Noot 1: X-as: 1 = positief; 2 = negatief

I

Grafiek 3: Interactie-effect tussen valence framing (positieve en negatieve stelling) en politieke voorkeur (links-middenrechts) op stelling 13

Grafiek 4: Interactie-effect tussen valence framing (positieve en negatieve stelling) en politieke
voorkeur (links-midden-rechts) op stelling 21

II

Grafiek 5: Interactie-effect tussen valence framing (positieve en negatieve stelling) en politieke
voorkeur (links-midden-rechts) op stelling 27

Noot 2: X-as: 1 = negatief; 2 = positief

Grafiek 6: Interactie-effect tussen valence framing (positieve en negatieve stelling)
en politieke voorkeur (conservatief-midden-progressief) op stelling 5

Noot 3: X-as: 1 = positief; 2 = negatief

III

Grafiek 7: Interactie-effect tussen valence framing (positieve en negatieve stelling) en politieke voorkeur (conservatiefmidden-progressief) op stelling 10

Grafiek 8: Interactie-effect tussen valence framing (positieve en negatieve stelling) en politieke kennis (weiniggemiddeld-veel) op stelling 1

IV

Grafiek 9: Interactie-effect tussen valence framing (positieve en negatieve stelling) en politieke kennis op stelling 12

Grafiek 10: Interactie-effect tussen valence framing (positieve en negatieve stelling) en politieke kennis op stelling 18

V

Grafiek 11: : Interactie-effect tussen valence framing (positieve en negatieve stelling) en politieke kennis op stelling 27

Grafiek 12: Interactie-effect tussen issueframing (conservatief/progressief kopje) en politieke kennis (weinig-gemiddeldveel) op stelling 11
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