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4. Resultaten

In dit hoofdstuk worden de belangrijke resultaten weergegeven. De statistische gegevens zijn

ingevoerd en geanalyseerd met het statistiekprogramma SPSS. Voor de volledigheid volgen

hier nog eens de onderzoeksfocussen met betrekking tot dit onderzoek naar aanspreekvormen

in zakelijke e-mailinteracties.

Dit onderzoek richt zich op de volgende zaken:

De keuze voor u of je zal wel of niet voor verschillen in waardering zorgen

Het gebruik van wisselende aanspreekvormen heeft wel of geen effect op de waardering

Er is wel of geen effect op leeftijd en waardering van de e-mailconversaties

4.1 Betrouwbaarheidsanalyse

Een betrouwbaarheidsanalyse is van belang om te kunnen achterhalen of de constructen

betrouwbaar zijn geoperationaliseerd en dus om te kijken of het onderzoek valide is. Voor de

constructen wordt een betrouwbaarheidsnorm van groter of gelijk aan Cronbach’s Alpha

0,600 gehanteerd. ( 0.6). In figuur 4.1 staan alle -waarden per construct vermeld.

Construct -waarde Vragen
Duidelijkheid 0,919 1, 5, 10, 18, 23
Deskundigheid 0,901 17, 21, 29, 38
Aantrekkelijkheid tekst 0,879 11, 19, 36
Aantrekkelijkheid klantenservice 0,787 2, 4, 25, 31
Afstandelijkheid 0,817 12, 26, 28, 30
Objectiviteit 0,727 7, 20, 33, 35, 37, 39, 51
Boven-onder 0,844 3, 6, 13, 15, 24, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50
Samen-tegen 0,947 8, 9, 14, 16, 22, 27, 32, 34, 42, 47, 48, 49
Figuur 4.1: Betrouwbaarheid gemeten per construct.

Bij de eerste zes constructen zijn alle vragen, behalve bij vraag 43, de positieve pool links en

de positieve pool rechts geplaatst. Om deze reden is vraag 43 hergecodeerd. Deze vraag kan

dus gewoon worden meegenomen in het onderzoek. De betrouwbaarheid van alle constructen

ligt tussen de = 0,727 en = 0,947. Alle constructen kunnen dus worden gezien als

betrouwbaar. Het is dus niet nodig om per construct enkele vragen uit te sluiten. De

betrouwbaarheidsanalyse heeft vastgesteld dat de homogeniteit van de meting hoog genoeg is

om de vragen samen te kunnen nemen tot bepaalde constructen.

4.2 Samennemen tekstonderwerpen

De keuze om twee onderzoeksonderwerpen te hanteren is eerder uitgelegd. Het uitgangspunt

van dit onderzoek is dat er geen verschillen zijn tussen de tekstonderwerpen. Dit zou














































































































