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Samenvatting 

 

In dit onderzoek zijn de inhoudelijke verschillen tussen pers- en nieuwsberichten met het thema ‘de 

lancering van nieuwe of verbeterde producten en diensten’ onderzocht.  

 Persberichten worden door organisaties als marketinginstrument ingezet om hun producten 

of diensten onder de aandacht van de lezer te brengen. Zij hebben naast een informatieve functie 

vooral een wervende functie en moeten de lezer aanzetten om het product of de dienst aan te 

schaffen. Nieuwsberichten hebben dit doel niet. Het doel van nieuwsberichten is de lezer op een zo 

begrijpelijk en objectief mogelijke manier informeren over interessant nieuws.  

Omdat pers- en nieuwsberichten hierdoor twee verschillende genres zijn, is er sprake van 

een genreconflict. Dezelfde tekst kan niet als zowel pers- als nieuwsbericht dienen. Voorafgaand aan 

het onderzoek werd daarom aangenomen dat er transformaties plaatsvinden in het proces van pers- 

naar nieuwsbericht. Het was echter onduidelijk welke transformaties er plaatsvinden en welke 

motieven daarbij een rol spelen. Vandaar dat het karakter van de transformaties en de bijbehorende 

motieven centraal stonden in dit onderzoek.  

Om de transformaties van pers- naar nieuwsbericht te onderzoeken, is een corpus van 38 

berichtenparen gebruikt. Deze berichtenparen bestaan allemaal uit een persbericht van een grote 

commerciële organisatie en een corresponderend nieuwsbericht uit een landelijke of regionale krant. 

Er is een analysesysteem ontwikkeld waarmee de inhoudelijke verschillen binnen de berichtenparen 

aan het licht konden worden gebracht.   

 Uit het onderzoek komt naar voren dat er in persberichten significant meer aandacht wordt 

besteed aan neutrale- en positieve productinformatie, neutrale organisatie-informatie en aan de 

totstandkoming van het product of de dienst (het ontwikkeltraject). In nieuwsberichten blijkt 

significant meer aandacht te worden besteed aan de aankondiging van de lancering (het nieuwsfeit), 

negatieve productinformatie, negatieve organisatie-informatie en neutrale omgevingsfactoren.  

 Deze transformaties lijken aan de hand van de motieven ‘nieuwswaarde’, ‘leesbaarheid’ en 

‘objectiviteit’ verklaard te kunnen worden. Deze drie motieven spelen vermoedelijk een rol bij de 

transformaties, omdat ze het bestaansrecht van kranten onderstrepen en de kwaliteit van de 

berichten waarborgen.  
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Inleiding 

 

Zeer recent is er een artikel verschenen waarin verslag wordt gedaan van een verkennend onderzoek 

naar de journalistieke omgang met informatiebronnen in de berichtgeving van vier Nederlandse 

kranten (Hijmans et al., 2009). In het onderzoek werd de rol van voorbewerkte informatie, onder 

andere afkomstig van PR-afdelingen, geanalyseerd. In het artikel wordt over de rol van voorbewerkte 

informatie het volgende gesteld:  

 

“De vatbaarheid voor informatie afkomstig van wat Davies de pr-industrie noemt, is een reële 

bedreiging van de betrouwbaarheid, de transparantie en de eigenheid van kranten en daarmee van 

de journalistieke waarde van onafhankelijkheid.” (Hijmans et al., 2009: 2).  

 

Uit voorgaande onderzoeken is gebleken dat nieuwsberichten in kranten regelmatig gebaseerd 

worden op persberichten van organisaties (Bell, 1991; Pander Maat, 2008a). Betekent dit ook dat 

hierdoor de journalistieke waarde van onafhankelijkheid in het geding komt?  

In deze Masterscriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de omgang met 

persberichten uit de ‘PR-industrie’. Er is onderzocht in hoeverre pers- en nieuwsberichten inhoudelijk 

van elkaar verschillen door de transformaties in het proces van pers- naar nieuwsbericht te 

analyseren.  

Het bereik van deze transformaties wordt aan de hand van de volgende illustraties getoond. 

In illustratie 1.1 is het nieuwsbericht (bijna) identiek aan het persbericht. Er vinden in dit 

berichtenpaar geen inhoudelijke transformaties plaats. Illustratie 1.2 laat het andere uiterste zien. In 

het nieuwsbericht domineert een totaal andere invalshoek dan in het persbericht.
1
 In dit 

berichtenpaar vinden wel belangrijke inhoudelijke transformaties plaats, waardoor aan het 

nieuwsfeit een geheel nieuwe betekenis wordt toegekend.  

 In dit onderzoek is geanalyseerd in hoeverre deze transformaties kenmerkend zijn voor de 

inhoudelijke verschillen tussen pers- en nieuwsberichten. Om meer inzicht te krijgen in de 

beweegredenen van journalisten, zijn ook de mogelijke motieven achter de transformaties 

onderzocht. 

                                                      
1 De journalist legt in zin 14 expliciet de nadruk op deze invalshoekverandering, door de lezer er op te wijzen 

dat KLM de door de journalist gekozen invalshoek pas laat in het persbericht introduceerde. De lezer kan 

hieruit opmaken dat er in het persbericht een andere invalshoek domineerde. 
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 Illustratie 1.2. Belangrijke inhoudelijke transformaties in het proces van pers- naar nieuwsbericht 

 Persbericht AMSTELVEEN, 24 juli, 2006 – KLM biedt, in samenwerking met GlobalCollect, iDEAL 

aan, nieuw betaalgemak via het internet. Alle bij ABN AMRO, Postbank en Rabobank 

aangesloten klanten die reeds bankieren via het internet, kunnen gebruikmaken van 

deze gratis iDEAL service. Deze betalingsmethode, die op 1 augustus ingaat, is 

uitsluitend beschikbaar in de Nederlandse markt en er is geen speciale 

aanmeldingsprocedure voor nodig (Persbericht 7, zin 1-3). 

 

Per gelijke datum zal op de lagere Economy Class-tarieven die worden afgerekend per 

creditcard een extra toeslag worden geïntroduceerd. Met uitzondering van baby’s 

wordt op Europese en intercontinentale vluchten een toeslag geheven van 7,50 Euro 

per passagier (Persbericht 7, zin 15-16). 

 Nieuwsbericht AMSTELVEEN - KLM-reizigers moeten binnenkort een toeslag van euro 7,50 betalen als 

ze met hun creditcard een economy class-ticket boeken. De toeslag geldt voor alle 

vluchten van de luchtvaartmaatschappij en voor alle soorten creditcards. De 

maatregel gaat per 1 augustus in, zo heeft de KLM maandag laten weten. Steeds meer 

mensen betalen hun KLM-ticket met een creditcard. De kosten daarvan komen nu nog 

voor rekening van de luchtvaartmaatschappij. De extra toeslag is bedoeld om de 

passagiers voortaan voor de kosten op te laten draaien (Nieuwsbericht 7, zin 1-6). 

 

KLM maakte de toeslag gisteren bekend in de staart van een bericht over een nieuwe 

betaalwijze voor tickets (Nieuwsbericht 7, zin 14). 

 

 

 Illustratie 1.1.  Geen inhoudelijke transformaties in het proces van pers- naar nieuwsbericht 

 Persbericht Speciaal voor vmbo’ers en mbo’ers brengt Van Dale nu een woordenboek Nederlands 

op de markt. Het nieuwe Van Dale Woordenboek Nederlands voor (v)mbo sluit 

perfect aan bij het kennis- en taalniveau van vmbo-leerlingen en mbo-studenten. De 

manier van uitleggen, de voorbeeldzinnen, de vormgeving en de tekeningen zijn 

precies passend voor deze gebruikers (Persbericht 27, zin 1-3). 

 Nieuwsbericht Van Dale heeft een woordenboek Nederlands op de markt gebracht dat speciaal is 

bedoeld voor vmbo'ers en mbo'ers. Dit nieuwe woordenboek sluit aan bij het kennis- 

en taalniveau van vmbo-leerlingen en mbo-studenten, aldus de uitgever maandag. 

‘De manier van uitleggen, de voorbeeldzinnen, de vormgeving en de tekeningen zijn 

precies passend voor deze gebruikers.’ (Nieuwsbericht 27, zin 1-3). 
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Hoofdstuk 1. Theoretische achtergrond 

 

In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond van het onderzoek besproken. In §1.1 wordt het 

persbericht als marketinginstrument geanalyseerd en wordt de communicatieve functie van 

persberichten besproken. §1.2 staat in het teken van het genreconflict tussen pers- en 

nieuwsberichten. De communicatieve functie van nieuwsberichten staat in §1.3 centraal. In deze 

paragraaf worden drie factoren besproken die in nieuwsberichten een belangrijke rol spelen: 

nieuwswaarde, leesbaarheid en objectiviteit. In §1.4 worden de transformaties in het proces van 

pers- naar nieuwsbericht bekeken vanuit het concept van framing. De aanleiding en relevantie van 

het onderzoek worden in §1.5 besproken. Tenslotte worden in §1.6 de onderzoeksvragen en 

hypotheses van het onderzoek behandeld. 

 

§1.1. Persberichten als marketinginstrument 

 

Persberichten vormen een onderdeel van de marketingcommunicatie van organisaties. In dit 

onderzoek wordt de volgende definitie van marketingcommunicatie gehanteerd: 

 

“Alle middelen waarmee de organisatie met doelgroepen en stakeholders communiceert, ten einde 

het product of de organisatie zelf te promoten.” (De Pelsmacker et al., 2008: 3). 

 

Volgens Erjavec (2004) zijn er twee redenen waarom organisaties zich bezig houden met 

marketingcommunicatie: 

1. Om (goede) publiciteit voor de organisatie te verkrijgen; 

2. Om aandacht te genereren voor nieuwe of verbeterde producten en diensten. 

 

Eén van de instrumenten die ingezet kan worden om deze aandacht te generen, zijn persberichten. 

Persberichten worden door organisaties naar journalisten gestuurd in de hoop dat de journalist de 

informatie uit het persbericht doorspeelt naar de lezers (Jacobs, 1999; Pander Maat, 2008a).  

Ook Pander Maat (2008a) en Van Gorp (2007) stellen dat er in persberichten getracht wordt 

de organisatie in een goed daglicht te stellen. In illustratie 1.3 wordt getoond hoe een organisatie 

zichzelf in het persbericht promoot.
2
 

                                                      
2
 Alle illustraties in deze onderzoeksrapportage zijn afkomstig uit het corpus van berichtenparen van pers- en 

nieuwsberichten dat in dit onderzoek is gebruikt. In hoofdstuk 2 wordt dit corpus uitvoerig beschreven. Een 

overzicht van het corpus van berichtenparen is in bijlage 2 te vinden.  
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 Illustratie 1.3. Zelfpromotie van een organisatie in een persbericht 

 Persbericht Kortom: Campina staat voor dichtbij, natuurlijk, gezond en duurzaam en zorgt voor 

een kleine revolutie in het glas melk. (Persbericht 8, zin 4). 

 

Om de lezer te overtuigen van het goede imago van de organisatie en de bruikbaarheid van het 

product of de dienst, is er in persberichten veel wervend taalgebruik te vinden. Pander Maat (2007a) 

noemt twee voorwaarden waaraan een zinselement moet voldoen om voor wervend taalgebruik 

door te gaan: 

1. Het zinselement moet een uitspraak intensiveren in het voordeel van de organisatie die het 

persbericht stuurt; 

2. Het zinselement moet verwijderd of eenvoudig vervangen kunnen worden zonder dat het 

ten koste gaat van de grammaticaliteit en interpretatie van de zin. 

 

In illustratie 1.4 wordt een zinselement getoond dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Er is in 

de illustratie sprake van wervend taalgebruik (de gemarkeerde zinselementen), omdat de uitspraak 

wordt versterkt in het voordeel van de organisatie en omdat deze zinselementen verwijderd kunnen 

worden zonder dat het ten koste gaat van de grammaticaliteit en interpretatie van de zin.
3
 

 

 Illustratie 1.4. Wervend taalgebruik in een persbericht 

 Persbericht Shell zet met deze bijmenging een eerste en belangrijke stap op weg naar CO2 

neutrale brandstoffen.  (Persbericht 3, zin 8 – markering toegevoegd door auteur).  

 

Uit onderzoek van Pander Maat (2007a) blijkt dat wervend taalgebruik veelvuldig voorkomt in 

persberichten. Vooral persberichten die over de lancering van nieuwe of verbeterde producten en 

diensten gaan, blijken veel wervend taalgebruik te bevatten. Die persberichten moeten de lezer 

immers overtuigen om het product of de dienst aan te schaffen. Daarnaast moet de lezer overtuigd 

worden om de producten of diensten bij de betreffende organisatie aan te schaffen, en niet bij de 

concurrent. 

 In persberichten kan er op verschillende manieren worden geprobeerd de lezer hiervan te 

overtuigen. In illustratie 1.5 wordt er geprobeerd de lezer te overtuigen door de voordelen van het 

product te benadrukken (de gemarkeerde zinselementen). In illustratie 1.6 wordt dit gedaan door 

een positieve evaluatie aan het product toe te kennen. Door aan het product een positieve sfeer te 

verbinden, wordt er op het gevoel van de lezer ingespeeld. De organisatie probeert de lezer ervan te 

                                                      
3
 Bij verwijdering van de wervende zinselementen zou de zin als volgt worden: “Shell zet met deze bijmenging 

een stap op weg naar CO2 neutrale grondstoffen.” De zin wordt neutraler, terwijl de grammaticaliteit en 

strekking van de zin hetzelfde blijven. 
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overtuigen dat er met het nieuwe product ook een nieuwe wereld voor de consument wordt 

geopend.  

 

 Illustratie 1.5. Het noemen van voordelen in een persbericht om de lezer te overtuigen 

 Persbericht Chris Vogelzang, directielid ABN AMRO Nederland: ‘Stemverificatie is snel, 

gemakkelijk en bovenal veilig.’ (Persbericht 2, zin 2 – markering toegevoegd door 

auteur). 

 

 Illustratie 1.6. Het verbinden van sfeer aan een product om de lezer te overtuigen 

 Persbericht Samsung opent in de living een wereld waarin alles en iedereen met elkaar in 

verbinding staat. Een wereld waarin rijke content en aantrekkelijk design geen 

grenzen meer kent. Een wereld die het leven gemakkelijk maakt. Een wereld waarin 

je maximaal kunt genieten van beeld en geluid. (Persbericht 18, zin 2-5). 

 

Aan het gebruik van persberichten als marketinginstrument zijn zowel voor- als nadelen verbonden. 

In tabel 1.1 wordt een overzicht gegeven van deze voor- en nadelen. 

 

 Tabel 1.1. Voor- en nadelen van persberichten als marketinginstrument (Mies, 2002; De Pelsmacker 

et al., 2008) 

 Voordelen • Kranten worden als objectief en onafhankelijk medium gezien. Als het 

nieuwsfeit uit het persbericht wordt gepubliceerd, wordt het daarom als 

geloofwaardiger gezien. 

• Er is sprake van free publicity, publiciteit waar de organisatie niet voor hoeft te 

betalen. 

• In korte tijd kan een grote doelgroep worden bereikt.  

• Organisaties kunnen lezers gericht bereiken, bijvoorbeeld door persberichten 

naar lokale kranten of vakbladen te sturen. 

 Nadelen • De journalist als poortwachter; de journalist bepaalt of er aandacht aan het 

persbericht wordt besteed. Of journalisten persberichten gebruiken, is onder 

andere afhankelijk van het aanbod van ander nieuws. Dit is een factor waar je 

als organisatie moeilijk rekening mee kunt houden. 

• Er is gebrek aan controle over de inhoud; journalisten kunnen voor een andere 

invalshoek kiezen, nadelen benadrukken ed. 
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§1.2. Genreconflict tussen pers- en nieuwsberichten 
 

Pander Maat (2007a, 2008a) gebruikt in zijn artikelen het concept van genre chain van Swales (2004) 

om de samenhang tussen pers- en nieuwsberichten te bespreken. Een genre chain wordt gevormd 

door genres die elkaar opvolgen omdat het ene genre het andere genre uitlokt. In dit onderzoek 

zorgt het eerste genre (het persbericht) ervoor dat het tweede genre (het nieuwsbericht) tot stand 

komt.  

Pander Maat (2007a, 2008a) concludeert dat er bij pers- en nieuwsberichten sprake is van 

een genreconflict. Een genreconflict treedt op als de eisen die kenmerkend zijn voor de verschillende 

genres met elkaar in conflict komen. Als gevolg hiervan kan hetzelfde document niet in beide genres 

worden gebruikt. Het genreconflict bij pers- en nieuwsberichten wordt volgens Pander Maat 

veroorzaakt doordat pers- en nieuwsberichten verschillende functies (overtuigen versus informeren) 

en verschillende doelgroepen (journalisten versus lezers) hebben.  

 Persberichten geven een subjectieve interpretatie van het nieuwsfeit in het voordeel van de 

organisatie weer, omdat ze de lezer naast te informeren ook willen overtuigen. Nieuwsberichten 

hebben daarentegen maar één functie: de lezer informeren. Van de journalist wordt verwacht dat hij 

of zij het nieuws objectief brengt. De journalist zal in de meeste gevallen het persbericht aan moeten 

passen om het wervende taalgebruik te verwijderen. Daarnaast wordt van de journalist verwacht dat 

hij of zij nieuwswaardig nieuws brengt. Als de nieuwswaarde van het nieuwsfeit in het persbericht 

niet duidelijk is, moet de journalist nieuwswaarde toevoegen of meer benadrukken.  

 Pers- en nieuwsberichten verschillen niet alleen wat betreft hun communicatieve functie, ze 

verschillen ook omtrent de doelgroep waarvoor geschreven wordt. Zoals gezegd, worden 

persberichten verstuurd in de hoop dat journalisten het nieuws aan de lezers doorspelen. De 

doelgroep van persberichten bestaat dus in de eerste plaats uit journalisten. Aangezien de journalist 

veel vakkennis heeft, is het niet noodzakelijk om in persberichten formeel taalgebruik en jargon te 

vermijden. De journalist zal ondanks dit taalgebruik de strekking van het persbericht wel begrijpen. 

De doelgroep van nieuwsberichten wordt daarentegen niet gevormd door journalisten, maar door 

lezers van het medium. Lezers hebben over het algemeen geen vakkennis, waardoor formeel 

taalgebruik en jargon juist wel vermeden moeten worden. Bovendien zal er in veel gevallen door de 

journalist achtergrondinformatie moeten worden toegevoegd om de tekst begrijpelijker te maken. 

De journalist moet het bericht dus leesbaar maken voor het lezerspubliek.  
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§1.3. Nieuwswaarde, leesbaarheid en objectiviteit in nieuwsberichten 

 

Het doel van journalisten is de lezer zo goed mogelijk te informeren over interessante nieuwsfeiten. 

Om dit te realiseren, zijn in nieuwsberichten drie factoren erg belangrijk: nieuwswaarde, 

leesbaarheid en objectiviteit.  

 

§1.3.1. Nieuwswaardige nieuwsberichten 

Bij nieuwswaarde gaat het om de vraag waarom het nieuwsfeit interessant is voor de lezers. In de 

bestaande literatuur worden diverse factoren genoemd die nieuwswaarde beïnvloeden. In tabel 1.2 

worden de factoren weergegeven die de nieuwswaardigheid van het nieuwsfeit kunnen vergroten.
4
  

Ungerer (2000) stelt dat nieuwswaarde door recente veranderingen steeds belangrijker is 

geworden in krantenberichten. Sinds een aantal decennia concurreren kranten met radio, televisie 

en internet. Deze concurrerende massamedia zijn veel sneller in het brengen van nieuws dan 

kranten. Omdat kranten een vertraging hebben bij het publiceren van nieuws, verslaan de andere 

massamedia kranten altijd op de nieuwswaarde ‘actualiteit’. Volgens Ungerer is de nieuwswaarde 

‘actualiteit’ daardoor bij kranten minder bepalend geworden. De vraag is wat krantenjournalisten 

doen om het gebrek aan actualiteit te compenseren en hoe zij het nieuwsfeit toch als iets 

nieuwswaardigs brengen. Volgens Ungerer zijn er twee mogelijkheden. Bij zeer belangrijk of 

opvallend nieuws kan de journalist het gebrek aan actualiteit negeren en er op dezelfde manier als 

de andere massamedia over publiceren. Aangezien het om belangrijk of opvallend nieuws gaat, 

zullen de lezers zelfs verwachten dat het nieuwsfeit in de krant verschijnt. Bij ‘gewoon’ nieuws, zoals 

de lancering van nieuwe producten en diensten, gaat dit echter niet op. Als een lezer via andere 

media al op de hoogte is gesteld van dit soort nieuws, is het voor hem of haar minder interessant om 

dit nieuws een dag later nog eens in de krant te lezen. Om het gebrek aan actualiteit te compenseren 

en het nieuws toch nieuwswaardig te maken, wordt er daarom volgens Ungerer vaak een ander 

aspect van het nieuws benadrukt of toegevoegd. De kans dat de journalist voor een andere 

invalshoek kiest, is dus groot.  

 

  

                                                      
4
 In deze tabel zijn alleen de nieuwswaarden weergegeven die relevant kunnen zijn voor nieuwsberichten die 

over de lancering van nieuwe of verbeterde producten en diensten gaan. Voor een compleet overzicht van de 

verschillende nieuwswaarden zie Bell (1991).  
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Tabel 1.2. Factoren die nieuwswaarde kunnen beïnvloeden (Uit: De Jong & Verhoeven (2007: 8) gebaseerd 

op Bell, 1991; Joore, 2007; Mies, 2002). 

Nieuwswaarde Omschrijving 

Bron  

 

Nieuwswaarde door de bron van het bericht. Iets is eerder nieuws als de afzender 

bekend, belangrijk of betrouwbaar is.  

Afwijking  Nieuwswaarde door afwijking van het bekende. Iets is eerder nieuws als het 

ongebruikelijk is en onverwacht.  

Nabijheid  

 

Nieuwswaarde door de relatief geografische nabijheid van het nieuws voor de 

lezers. Iets is eerder nieuws als het dichtbij in geografische afstand gebeurd is.  

Actualiteit 

 

Nieuwswaarde door recentheid. Iets is eerder nieuws als het nog maar net gebeurd 

is.  

Omvang 

 

Nieuwswaarde door de grootte of ingrijpendheid van de nieuwsgebeurtenis. Iets is 

eerder nieuws als het een grote omvang heeft.  

Gevolgen 

 

Nieuwswaarde doordat veel lezers er gevolgen van ondervinden of ermee worden 

geconfronteerd. Iets is eerder nieuws als de gevolgen van de nieuwsgebeurtenis 

voor veel lezers groot zijn. 

Overtreffing Nieuwswaarde door overtreffing van eerdere gebeurtenissen. Iets is eerder nieuws 

als het groter of belangrijker is dan eerdere gebeurtenissen.  

Aanbod Nieuwswaarde door een gebrek aan ander nieuwswaardig en concurrerend nieuws 

op het moment. Iets is eerder nieuws als er een klein aanbod is van ander 

nieuwswaardig nieuws.  

Tijdgeest Nieuwswaarde door de tijd of periode. Iets is eerder nieuws als het past in de 

tijdgeest waar op het moment sprake van is. 

Feiten en cijfers 

 

Nieuwswaarde door de weergave van feiten en cijfers. Iets is eerder nieuws als het 

gaat om zogenaamd ‘hard nieuws’. 

Negativiteit Nieuwswaarde doordat het nieuws negatief is. Iets is eerder nieuws als het gaat 

over een negatieve nieuwsgebeurtenis, zoals bijvoorbeeld schade, dood of 

verwondingen. 

 

In illustratie 1.7 is te zien hoe in het nieuwsbericht nieuwswaarde wordt benadrukt. Het persbericht 

geeft alleen het nieuwsfeit weer. In het nieuwsbericht wordt daarnaast ook vermeld waarom het 

nieuwsfeit nieuwswaardig is, namelijk omdat het een primeur is.
5
  

 

                                                      
5
 Gezien de wervende functie van persberichten zou je de tekst van het nieuwsbericht eerder in het persbericht 

verwachten. De tekst van het persbericht is in dit geval neutraler dan de tekst van het nieuwsbericht. 

Nieuwswaarde, leesbaarheid en objectiviteit kunnen met elkaar in conflict komen. Daardoor komt het voor dat 

het benadrukken van nieuwswaarde leidt tot een minder objectief nieuwsbericht. 
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 Illustratie 1.7. Benadrukken van de nieuwswaarde ‘afwijking’ in nieuwsbericht 

 Persbericht Klanten van ABN AMRO gaan telefonisch bankieren met de stem als 

verificatiemiddel. (Persbericht 2, zin 1). 

 Nieuwsbericht ABN Amro komt met een internationale primeur in het bankwezen: bankieren 

wordt mogelijk met stemherkenning. (Nieuwsbericht 2.1, zin 1 - markering 

toegevoegd door auteur). 

 

Pander Maat (2007a, 2008a) onderzocht stilistische transformaties in het proces van pers- naar 

nieuwsbericht. Hij vond in zijn onderzoek geen resultaten die het verhogen van nieuwswaarde als 

motief achter de transformaties ondersteunen. Hij geeft hierbij echter wel aan dat het verhogen van 

nieuwswaarde waarschijnlijk op een hoger niveau van de tekststructuur plaatsvindt dan het 

zinsniveau dat hij heeft onderzocht. De Jong & Verhoeven (2007) en Joore (2007) onderzochten 

structuurtransformaties op dit hogere niveau en concluderen dat nieuwswaarde wel degelijk een 

motief is achter de inhoudelijke verschillen tussen pers- en nieuwsberichten. Nieuwswaarden zoals 

‘afwijking’ en ‘gevolgen’ worden in nieuwsberichten benadrukt en toegevoegd om de aandacht te 

trekken en beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de lezer.  

 

§1.3.2. Leesbare nieuwsberichten  

Volgens Pander Maat (2008a) is het verhogen van leesbaarheid het belangrijkste motief achter de 

transformaties die hij op zinsniveau vindt. Om de leesbaarheid te vergroten, wordt er op zinsniveau 

informatie verwijderd, vervangen en toegevoegd. Zo worden in nieuwsberichten details vaak 

verwijderd, wordt jargon vervangen door algemeen taalgebruik en wordt er achtergrondinformatie 

toegevoegd om de leesbaarheid te verhogen. In illustratie 1.8 wordt een voorbeeld uit het corpus 

gegeven waarin de technische details uit het persbericht in het nieuwsbericht worden weggelaten. 

De tekst wordt hierdoor leesbaarder. 

 

 Illustratie 1.8. Verwijdering van technische kenmerken om leesbaarheid te vergroten 

 Persbericht Voor de mobiele teksttelefoon is gekozen voor de BlackBerry van KPN omdat dit 

apparaat alle mogelijkheden in één biedt: een prettig qwertytoetsenbord, een 

trilfunctie, grote batterijcapaciteit, e-mail, chatten, SMS, internetten, bellen en nu 

dus ook teksttelefoneren. (Persbericht 4, zin 20). 

 Nieuwsbericht KPN zet voor de test Blackberry-apparaten in, die een toetsenbord bevatten.  

(Nieuwsbericht 4, zin 4). 
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Ook De Jong & Verhoeven (2007) concluderen dat het verhogen van leesbaarheid een motief is 

achter de transformaties die op inhoudelijk niveau plaatsvinden. Uit hun onderzoek bleek 

bijvoorbeeld dat voorgeschiedenis significant vaker in nieuws- dan in persberichten voorkomt. De 

journalist voegt deze informatie volgens hen toe om ervoor te zorgen dat de lezers het nieuws in een 

context kunnen plaatsen en daardoor eenvoudiger kunnen interpreteren. In illustratie 1.9 wordt 

getoond hoe een journalist het nieuwsbericht begrijpelijker maakt door voorgeschiedenis toe te 

voegen. Door het toevoegen van deze voorgeschiedenis wordt het de lezer duidelijk waarom de 

Luidspreker- en Jagershoed veelbesproken waren.  

 

 Illustratie 1.9. Toevoegen van voorgeschiedenis in nieuwsbericht om leesbaarheid te vergroten 

 Persbericht Waren het vorige voetbalzomers de veelbesproken Luidspreker- en Jagershoed die 

ons de vocale voorsprong gaven, tijdens het komende EK zal het TROM-PET geschal 

van de tribunes klateren. (Persbericht 19, zin 12). 

 Nieuwsbericht De merknaam Heineken staat er niet op omdat het bierconcern officieel geen 

sponsor is. Bij vorige kampioenschappen betaalde het concern leergeld: fans met 

een hoed waarop de merknaam prijkte, moesten het hoofddeksel aan de 

stadionpoort inleveren. Voor het WK in Duitsland in 2006 bracht Heineken een 

slordige 350.000 jagershoedjes in omloop. (Nieuwsbericht 19, zin 3-5). 

 

§1.3.3. Objectieve nieuwsberichten 

In de gebruikelijke journalistieke zin van het woord wordt ‘objectiviteit’ vaak geassocieerd met 

feitelijke informatie. White (2000) stelt echter dat ‘objectiviteit’ in de journalistiek ook op andere 

manieren geïnterpreteerd kan worden. Volgens hem zijn er drie verschillende dimensies van 

objectiviteit: 

1. Neutraliteit. Bij dit begrip wordt objectiviteit geassocieerd met feitelijke informatie.  

2. Balans. Bij dit begrip wordt objectiviteit geassocieerd met het scheppen van evenwicht in 

verschillende (subjectieve) evaluaties en het belichten van meerdere kanten van het 

nieuwsfeit. 

3. Betrouwbaarheid. Bij dit begrip wordt objectiviteit geassocieerd met het toeschrijven van 

subjectieve evaluaties aan betrouwbare bronnen die kennis, expertise of autoriteit hebben.  

 

Pander Maat (2008a) stelt dat journalisten afstand willen nemen van het perspectief van de 

organisatie en het enthousiasme van de organisatie over hun producten en diensten willen 

temperen. In zijn onderzoek vindt Pander Maat drie transformaties die op zinsniveau worden 

uitgevoerd om de objectiviteit te verhogen: het verwijderen van bedrijfsnamen en productnamen, de 
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inhoud van het bericht minder positief maken en de organisatie introduceren als verantwoordelijke 

voor de inhoud van de tekst. In illustratie 1.10 is te zien hoe de journalist het nieuwsbericht 

objectiever maakt. De journalist geeft namelijk aan dat er voor de dienst extra moet worden betaald, 

een aspect dat in het persbericht niet wordt vermeld. Bovendien benadrukt de journalist dat de 

internetverbinding vooralsnog niet snel is, ook een aspect dat in het persbericht niet wordt 

genoemd. Deze toevoegingen zijn beperkingen bij de dienst. Door het noemen van deze beperkingen 

wordt het nieuws in het nieuwsbericht minder positief gebracht dan in het persbericht. Vanuit de 

opvatting van White (2000) gezien, is er hier sprake van ‘balans’, omdat er meerdere kanten van het 

nieuwsfeit worden belicht.   

 

 Illustratie 1.10. Toevoegen van beperkingen in nieuwsbericht om objectiviteit te vergroten 

 Persbericht Reizigers blijven via op maat gemaakte programma’s op de hoogte van de meest 

actuele reisinformatie en het laatste nieuws. Ook kunnen zij voor werk of vermaak 

gebruik maken van draadloos internet via hotspots (Persbericht 10, zin 7-8). 

 Nieuwsbericht De intercity's krijgen ook een wifi-zender aan boord voor draadloos internet. 

Daarvoor moet wél wat betaald worden. De verbinding tussen de trein en het vaste 

net van KPN verloopt via het mobiele umts-net, zodat de snelheid van de verbinding 

vooralsnog niet al te hoog ligt. (Nieuwsbericht 10, zin 12-14). 

 

Ook De Jong & Verhoeven (2007) concluderen dat objectiviteit in nieuwsberichten een belangrijk 

motief achter de transformaties is. Uit hun resultaten blijkt dat de inhoudaspecten ‘actie’, 

‘bedrijfskenmerken’, ‘producteigenschappen’ en ‘citaten’ significant vaker in pers- dan in 

nieuwsberichten voorkomen. Het inhoudaspect ‘actie’ beschrijft een mogelijkheid voor de lezer om 

naar aanleiding van het bericht te handelen. Hier is de functie van marketinginstrument in terug te 

zien, omdat het persbericht de lezer aanspoort het product aan te schaffen. In nieuwsberichten 

wordt het inhoudaspect ‘actie’ vaak verwijderd, zoals in illustratie 1.11 is te zien. In het persbericht 

wordt vermeld dat klanten zich vanaf 19 september via de website kunnen inschrijven om van de 

dienst gebruik te maken. In het nieuwsbericht wordt deze informatie weggelaten. 

 

 Illustratie 1.11. Verwijderen van informatie over verkrijgbaarheid om objectiviteit te vergroten 

 Persbericht Vanaf 19 september kunnen klanten zich op de website inschrijven voor T-Mobile 

Thuis. De dienst wordt dan bij introductie op 3 oktober geactiveerd. (Persbericht 5, 

zin 31-32). 

 Nieuwsbericht Vanaf 3 oktober introduceert deze operator onder de naam 'T-Mobile Thuis' een 

dienst, die de vaste telefoon thuis overbodig moet maken. (Nieuwsbericht 5, zin 2). 
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Ook de inhoudaspecten ‘bedrijfskenmerken’ en ‘producteigenschappen’ worden volgens De Jong & 

Verhoeven (2007) vanwege de objectiviteit vaak door journalisten verwijderd. Bedrijfskenmerken en 

producteigenschappen bevatten vaak positieve uitspraken over de organisatie of het product en 

worden vooral genoemd ter promotie. In illustratie 1.12 is te zien dat de journalist de positieve 

bedrijfskenmerken verwijdert om de tekst objectiever te maken. Het feitelijke gegeven, dat Campina 

200 miljoen liter melk per jaar verkoopt in Nederland, wordt wel overgenomen in het nieuwsbericht. 

Dat Campina daarmee verreweg het grootste merk voor melk is, wordt door de journalist in het 

nieuwsbericht echter niet genoemd. Vanuit de opvatting van White (2000) gezien, is er hier sprake 

van ‘neutraliteit’, omdat er in het nieuwsbericht alleen feitelijke informatie wordt genoemd.  

 

 Illustratie 1.12. Verwijderen van positieve bedrijfskenmerken om objectiviteit te vergroten 

 Persbericht Nederlandse consumenten drinken per jaar ongeveer 200 miljoen liter Campina 

melk. Daarmee is Campina verreweg het grootste merk voor melk.  (Persbericht 8, 

zin 10-11). 

 Nieuwsbericht De coöperatie verkoopt 200 miljoen liter melk per jaar in Nederland. 

(Nieuwsbericht 8, zin 18). 

 

Ook de citaten uit persberichten worden vaak niet overgenomen (Pander Maat, 2007a). Citaten 

bevatten bijna altijd positieve uitspraken over de organisatie of het product. Door de citaten te 

verwijderen, wordt de tekst objectiever. In illustratie 1.13 wordt getoond hoe de twee positieve 

citaten uit het persbericht samengevoegd worden tot één zin in het nieuwsbericht.
6
 

 

 Illustratie 1.13. Verwijderen van citaten in nieuwsbericht om objectiviteit te vergroten 

 Persbericht ‘Om onze klanten optimaal te blijven bedienen moeten we constant inspelen op 

nieuwe toepassingen die ze extra service en gemak leveren', alsdus Jac Verhaegen, 

lid van de raad van bestuur van Rabobank Nederland: 'TPG Post heeft bewezen ook 

via het digitale kanaal een betrouwbare partner te zijn voor het distribueren van 

post. Door onze kennis en ervaring te bundelen met die van TPG bieden wij 

ondernemers en consumenten nog meer gemak.' Harry Koorstra, lid van de Raad 

van Bestuur van TPG en verantwoordelijk voor de postactiviteiten: 'Dit partnership 

tussen twee marktleiders is een belangrijke stap in de strategie van TPG Post.’ 

(Persbericht 12, zin 18-20). 

 Nieuwsbericht Rabobank zegt dat het gemak van de consument het voornaamste argument is om 

met TPG Post mee te doen. (Nieuwsbericht 12.1, zin 17). 

                                                      
6
 Deze illustratie toont een bijkomend effect van de transformaties; de tekst wordt ingekort. 



18 | P a g i n a  
Masterscriptie Caro de Jong (0433578) 

§1.4. Framing in pers- en nieuwsberichten 

 

Gezien het objectieve en onafhankelijke imago van kranten valt te verwachten dat journalisten de 

subjectieve persberichten van organisaties niet gebruiken, maar zelf actief nieuws vergaren. Bell 

(1991) en van Gorp (2007) stellen echter dat journalisten vanwege de werkdruk toch gebruik maken 

van de persberichten van organisaties. Omdat journalisten zelf niet overal bij kunnen zijn, maar wel 

voldoende nieuws moeten produceren, zijn journalisten genoodzaakt om informatie uit 

persberichten te gebruiken. In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat journalisten echter wel 

bepaalde informatie kunnen verwijderen, toevoegen of anders kunnen benadrukken. Hierdoor 

worden sommige aspecten meer of minder belangrijk gemaakt. Dit sluit aan bij het concept van 

framing. 

 

§1.4.1. Definitie en afbakening van framing 

In de wetenschappelijke literatuur bestaat geen eenduidige definitie van framing. Volgens Van Gorp 

(2005, 2007) wordt het gebrek aan een eenduidige definitie veroorzaakt doordat het concept van 

framing in verschillende disciplines wordt gebruikt. De wortels van het concept liggen volgens Van 

Gorp in de cognitieve psychologie en antropologie. Tegenwoordig wordt het concept echter ook veel 

gebruikt in andere disciplines, zoals communicatiewetenschap, economie, politicologie en sociologie. 

Doordat het concept in verschillende disciplines wordt gebruikt, is er een diversiteit aan 

perspectieven en onderzoeksmethoden ontstaan.  

In de discipline van het communicatiekundige onderzoek is er inmiddels wel een meer 

eenduidige definitie van framing ontstaan. In deze discipline omschrijven onderzoekers een frame als 

de overkoepelende boodschap in een bericht waardoor de lezer wordt gestuurd in zijn of haar 

interpretatie en waardoor het bericht samenhang en betekenis voor de lezer krijgt (Gamson & 

Modigliani, 1989; Van Gorp, 2007). Bij deze definitie wordt verondersteld dat er maar één frame in 

een tekst voorkomt.  

In de interactie tussen organisatie en journalist is de organisatie als een frame-sponsor te 

zien. Frame-sponsors zijn partijen die hun invloed op het nieuwsbericht proberen uit te oefenen 

(Gamson & Modigliani, 1989; Van Gorp, 2007). Van Gorp (2007) stelt dat frame-sponsors proberen te 

sturen bij de interpretatie van het nieuws. Organisaties proberen persberichten zo op te stellen dat 

de journalist niet alleen het nieuwsfeit overneemt, maar ook de manier waarop dit nieuwsfeit wordt 

gepresenteerd. Jabobs spreekt in dit geval van ‘voorformulering’:  
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“Not just that, in some general sense, press releases meet the journalists’ and the newspapers 

readers’ requirements, but that the way press releases are formulated actually anticipates the way 

news reports are formulated.” (1999: 75).  

 

Door persberichten qua structuur en inhoud voor te formuleren, wordt het de journalist eenvoudiger 

gemaakt om de informatie uit het persbericht (letterlijk) in het nieuwsbericht over te nemen.  

Dat frame-sponsors proberen invloed op de interpretatie van het nieuws uit te oefenen, 

betekent niet dat journalisten het door de organisatie gepresenteerde frame ook daadwerkelijk 

overnemen (Gamson & Modigliani, 1989; Van Gorp, 2007). De journalist kan andere informatie 

benadrukken of toevoegen, waardoor de interpretatie van het nieuwsfeit volledig wordt veranderd. 

De journalist kan bijvoorbeeld concurrenten aan het woord laten of juist de nadelen in plaats van de 

voordelen benadrukken. In voorbeeld 1.2 werd dit al geïllustreerd. De journalist koos ervoor om de 

voordelen uit het persbericht te negeren en te benadrukken dat KLM-reizigers voortaan een toeslag 

van €7.50 moeten betalen.  

Het is belangrijk om te benadrukken dat bij framing het nieuwsfeit zelf niet verandert. Alleen 

de invalshoek verandert, waardoor sommige aspecten meer of minder benadrukt worden en 

betekenis krijgen.    

 

§1.4.2. Framing in dit onderzoek 

De Vreese definieert een frame als volgt: “A frame is an emphasis in salience of different aspects of a 

topic.” (2005: 53). Hoewel deze definitie van framing bruikbaar is, meent ook De Vreese dat er maar 

één frame in een tekst voorkomt. Deze veronderstelling lijkt minder geschikt voor pers- en 

nieuwsberichten te zijn. Hoewel de pers- en nieuwsberichten allemaal gaan over de lancering van 

nieuwe of verbeterde producten en diensten, hebben pers- en nieuwsberichten niet altijd één 

overkoepelende boodschap. Persberichten hebben immers een dubbele communicatieve functie, 

waardoor er verschillende soorten informatie in de berichten zijn te vinden. Nieuwsberichten hebben 

maar één communicatieve functie, maar besteden ook aandacht aan nieuwswaarde, leesbaarheid en 

objectiviteit. Daarom lijkt er bij pers- en nieuwsberichten geen sprake te zijn van één overkoepelend 

frame, maar van een verzameling van frames. De definitie van De Vreese vormt om deze reden niet 

een absoluut uitgangspunt in dit onderzoek, maar dient wel als inspiratiebron. In de definitie van De 

Vreese staan drie elementen centraal: 

1. Het onderwerp. Dit is de zaak waarover de berichten gaan, in dit onderzoek de lancering van 

nieuwe of verbeterde producten en diensten. 
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2. De aspecten van het onderwerp. Hierbij gaat het om de dimensies van waaruit het 

onderwerp beschouwd kan worden. In dit onderzoek zijn twee overkoepelende dimensies 

onderscheiden van waaruit het onderwerp kan worden beschouwd:  

• De thematische dimensie: interne versus externe informatie. Onder interne 

informatie valt de informatie over het product en de organisatie achter het product. 

Onder externe informatie valt de informatie over de omgevingsfactoren die een rol 

spelen bij de lancering van het product.  

• De evaluatieve dimensie: positieve versus negatieve informatie. 

3. Het gewicht dat er aan de aspecten van het onderwerp wordt toegekend. Hierbij gaat het om 

het belang dat er aan deze aspecten wordt gehecht. In dit onderzoek wordt het belang 

gemeten aan de hand van het aantal woorden dat er aan een aspect wordt besteed en aan 

de positie waarop het aspect in de tekst voorkomt. Het aantal woorden geldt als indicator, 

omdat belangrijke zaken meer benadrukt wordt. De positie in de tekst geldt als indicator, 

omdat de ‘Inverted Pyramid Structure Theory’ veronderstelt dat de belangrijkste informatie 

vooraan in de tekst staat. Naarmate de tekst vordert, wordt de informatie minder belangrijk 

geacht (Thomson et al., 2008).   

   

De dimensies intern/extern en positief/negatief zijn onderverdeeld in negen verschillende frames 

van waaruit de lancering van nieuwe of verbeterde producten en diensten benaderd kan worden. 

Daarnaast is ook het frame ‘ontwikkeltraject’ toegevoegd, omdat er in pers- en nieuwsberichten vaak 

informatie over de totstandkoming van het product of de dienst wordt genoemd. Deze informatie is 

echter niet goed te plaatsen binnen de dimensie intern/extern, omdat dit frame zowel interne als 

externe informatie omvat. Vandaar dat dit frame enigszins los staat van de overige frames. De 

aankondiging van de lancering is ook als een apart frame gerekend. Deze informatie is niet binnen de 

dimensies intern/extern en positief/negatief te plaatsen en staat daarom los van de overige frames. 

De elf frames worden in tabel 1.3 weergegeven.
7
 

 

 

 

 

                                                      
7
 De verschillende frames zijn niet vanuit een bepaalde theorie opgesteld, maar werden aan de hand van het 

onderzoeksmateriaal verkend. Door middel van een analyse van het onderzoeksmateriaal werden eerst alle 

afzonderlijke inhoudaspecten bepaald. Deze inhoudaspecten komen in hoofdstuk 2 aan de orde. Toen alle 

afzonderlijke inhoudaspecten vast waren gesteld, zijn de inhoudaspecten gecategoriseerd in de verschillende 

frames. De cellen ‘neutraal ontwikkeltraject’ en ‘negatief ontwikkeltraject’ zijn leeg gebleven, omdat daarbij 

geen inhoudaspecten bleken te horen.  
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Tabel 1.3. De elf frames, onderscheiden naar de thematische en evaluatieve dimensie 

   Frame Thematisch Evaluatief 

  0 Aankondiging lancering - - 

  1 Neutrale productinformatie Product Feitelijk 

  2 Positieve productinformatie Product Positief 

Interne informatie  3 Negatieve productinformatie Product Negatief 

  4 Neutrale organisatie-informatie Organisatie Feitelijk 

  5 Positieve organisatie-informatie Organisatie Positief 

  6 Negatieve organisatie-informatie Organisatie Negatief 

  7 Neutrale omgevingsfactoren Omgeving Feitelijk 

Externe informatie  8 Positieve omgevingsfactoren Omgeving Positief 

  9 Negatieve omgevingsfactoren Omgeving Negatief 

  10 Ontwikkeltraject - Positief 
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§1.5. Aanleiding en relevantie 

 

De aanleiding van dit onderzoek is een casestudy van Pander Maat (2008b) die is uitgevoerd als 

voorbereiding op de NewsTalk&Text Launch 2008 in Gent. Pander Maat vergelijkt in deze casestudy 

de frames die in persberichten worden gebruikt met de frames die in nieuwsberichten voorkomen. In 

zijn onderzoek gebruikt hij een corpus van berichtenparen van pers- en nieuwsberichten die over de 

lancering van nieuwe producten gaan. Pander Maat concludeert dat in persberichten het 

marketingframe overheerst. In nieuwsberichten worden daarnaast ook andere frames toegevoegd, 

zoals beperkingen van het product, concurrenten en de strategie van de organisatie. Volgens Pander 

Maat ligt in persberichten de nadruk op de voordelen voor de klant, terwijl in nieuwsberichten ook 

de voordelen voor de organisatie benadrukt worden.  

 Dit onderzoek is een vervolg en uitbreiding op de casestudy van Pander Maat. Het 

onderzoeksgebied wordt uitgebreid: er wordt een groter corpus gebruikt en er worden meer frames 

in het onderzoek betrokken. Bovendien wordt er ook aandacht besteed aan de mogelijke motieven 

achter de frametransformaties. Er wordt gekeken of nieuwswaarde, leesbaarheid en objectiviteit een 

rol spelen bij de transformaties in het proces van pers- naar nieuwsbericht. 

 De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt vooral in het feit dat er een 

analysesysteem is ontwikkeld waardoor inhoudelijke verschillen tussen pers- en nieuwsberichten in 

kaart kunnen worden gebracht. Hierdoor wordt het mogelijk om op een systematische wijze 

frametransformaties binnen berichtenparen te analyseren.  De maatschappelijke relevantie ligt in het 

feit dat dit onderzoek inzicht geeft in de omgang met persberichten uit de PR-industrie in Nederland.  
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§1.6. Vraagstelling en hypotheses 

 

In dit onderzoek zijn de frametransformaties in het proces van pers- naar nieuwsbericht onderzocht. 

De volgende onderzoeksvragen stonden hierbij centraal: 

 

1. In hoeverre worden er in persberichten andere frames gebruikt (wat betreft de globale 

frequentie) dan in nieuwsberichten? 

2. In hoeverre worden de elf verschillende frames in persberichten anders benadrukt (wat 

betreft het aantal woorden dat er aan de frames wordt besteed) dan in nieuwsberichten? 

3. In hoeverre worden de elf verschillende frames in persberichten anders gepositioneerd (wat 

betreft de positie van de frames in de tekst) dan in nieuwsberichten? 

4. In hoeverre kunnen deze verschillen tussen pers- en nieuwsberichten verklaard worden aan 

de hand van de motieven nieuwswaarde, leesbaarheid en objectiviteit? 

 

Aan de hand van de theoretische inzichten die in de vorige paragrafen zijn besproken, zijn er 

voorafgaand aan het onderzoek verwachtingen over de resultaten op bovenstaande 

onderzoeksvragen opgesteld. Deze hypotheses worden in tabel 1.4 weergegeven.  

Voor neutrale productinformatie en neutrale organisatie-informatie (samen neutrale interne 

informatie) werden geen verwachtingen geformuleerd.  

Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden, is er een inhoudanalyse uitgevoerd 

op een corpus van berichtenparen van persberichten en corresponderende nieuwsberichten. Het 

corpus, het analysesysteem en de operationalisering komen in het volgende hoofdstuk aan de orde. 
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Tabel 1.4. Hypotheses over de benadrukking en positionering van de verschillende frames 

  Nr. Hypothese 

  H1-a Positieve productinformatie wordt in persberichten meer benadrukt dan in nieuwsberichten. 

 Positieve interne informatie H1-b Positieve productinformatie wordt in persberichten eerder gepositioneerd dan in nieuwsberichten. 

  H2-a Positieve organisatie-informatie wordt in persberichten meer benadrukt dan in nieuwsberichten. 

  H2-b Positieve organisatie-informatie wordt in persberichten eerder gepositioneerd dan in nieuwsberichten. 

    

  H3-a Negatieve productinformatie wordt in persberichten minder benadrukt dan in nieuwsberichten. 

 Negatieve interne informatie H3-b Negatieve productinformatie wordt in persberichten later gepositioneerd dan in nieuwsberichten. 

  H4-a Negatieve organisatie-informatie wordt in persberichten minder benadrukt dan in nieuwsberichten. 

  H4-b Negatieve organisatie-informatie wordt in persberichten later gepositioneerd dan in nieuwsberichten. 

    

 Neutrale externe informatie H5-a Neutrale omgevingsinformatie wordt in persberichten minder benadrukt dan in nieuwsberichten. 

  H5-b Neutrale omgevingsinformatie wordt in persberichten later gepositioneerd dan in nieuwsberichten. 

    

 Positieve externe informatie H6-a Positieve omgevingsinformatie wordt in persberichten meer benadrukt dan in nieuwsberichten. 

  H6-b  Positieve omgevingsinformatie wordt in persberichten eerder gepositioneerd dan in nieuwsberichten. 

    

 Negatieve externe informatie H7-a Negatieve omgevingsinformatie wordt in persberichten minder benadrukt dan in nieuwsberichten. 

  H7-b Negatieve omgevingsinformatie wordt in persberichten later gepositioneerd  dan in nieuwsberichten. 

    

 Ontwikkeltraject H8-a Ontwikkeltraject wordt in persberichten meer benadrukt dan in nieuwsberichten. 

  H8-b Ontwikkeltraject wordt in persberichten eerder gepositioneerd dan in nieuwsberichten. 
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Hoofdstuk 2. Onderzoeksopzet 
 

In dit hoofdstuk staat de onderzoeksopzet centraal. Allereerst komt in §2.1 het onderzoeksmateriaal 

aan de orde. In deze paragraaf wordt het corpus van berichtenparen besproken. Vervolgens wordt in 

§2.2 de operationalisering van het onderzoek beschreven. Deze paragraaf staat in het teken van het 

analysesysteem dat voor dit onderzoek is ontwikkeld. In §2.3 wordt de analytische procedure 

behandeld. In deze paragraaf wordt beschreven hoe het onderzoek precies is uitgevoerd.  

 

§2.1. Onderzoeksmateriaal 

 

In het onderzoek is een corpus van 38 berichtenparen van pers- en nieuwsberichten gebruikt.
8
 Alle 

pers- en nieuwsberichten hebben het thema ‘de lancering van nieuwe of verbeterde producten en 

diensten’. De persberichten zijn afkomstig van 25 grote commerciële organisaties die in Nederland 

opereren. De nieuwsberichten zijn afkomstig van de economische pagina’s van 12 verschillende 

landelijke en regionale kranten die in Nederland worden uitgegeven.   

Het corpus is samengesteld uit een bestaand corpus en een aanvulling op het bestaande 

corpus. De berichtenparen 1 tot en met 19 zijn al in eerder onderzoek van Pander Maat (2008b) 

gebruikt en vormen het bestaande corpus. De berichtenparen 20 tot en met 38 zijn toegevoegd en 

vormen de aanvulling op het bestaande corpus. In totaal omvat het corpus 38 persberichten en 49 

corresponderende nieuwsberichten. Er zijn meer nieuws- dan persberichten, omdat er in sommige 

gevallen meerdere nieuwsberichten naar aanleiding van één persbericht zijn verschenen.  

 

§2.1.1. Criteria voor opname in corpus 

Er zijn elf criteria geformuleerd waaraan de pers- en nieuwsberichten moesten voldoen om in het 

corpus opgenomen te kunnen worden. Deze criteria werden gehanteerd bij de selectie van de 

berichten. In tabel 2.1 worden deze criteria weergegeven.  

De criteria 1 tot en met 4 werden gehanteerd om te garanderen dat het nieuwsbericht een 

geldige bewerking van het persbericht is. Een vergelijking tussen de inhoud van pers- en 

nieuwsberichten is alleen mogelijk als het nieuwsbericht op basis van het verstuurde persbericht is 

geschreven. Als de journalist een aanvullend bezoek aan een beurs heeft gebracht of een 

beschouwend artikel schrijft, is de kans groot dat het persbericht niet als informatiebron, maar 

slechts als aanleiding is gebruikt. De inhoudelijke verschillen tussen pers- en nieuwsberichten kunnen 

dan niet goed in kaart worden gebracht. Als aanvulling op het persbericht mag de journalist één of 

                                                      
8
 Een overzicht van het corpus van berichtenparen is in bijlage 2 te vinden. 
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enkele telefoontjes hebben gevoerd of deskwerk hebben verricht. Dit zijn namelijk 

routinewerkzaamheden bij het schrijven van nieuwsberichten. 

De criteria 5 tot en met 11 werden gehanteerd om het onderzoeksmateriaal zo homogeen 

mogelijk te houden. Aspecten zoals de lengte van het bericht of het type medium waarin het 

nieuwsbericht wordt gepubliceerd, kunnen namelijk van invloed zijn op de resultaten. 

 

Tabel 2.1. Gehanteerde criteria bij de selectie van de berichten voor het corpus 

 Criterium 

1 De hoofdgebeurtenis moet in het pers- en het nieuwsbericht hetzelfde zijn, namelijk de lancering 

van nieuwe of verbeterde producten en diensten. 

2 Het nieuwsbericht moet qua datum zichtbaar na het persbericht en binnen een paar dagen na 

uitgifte van het persbericht zijn gepubliceerd.  

3 De journalist mag voor het schrijven van het nieuwsbericht geen aanvullend bezoek hebben 

gebracht aan bijvoorbeeld een bedrijf, winkel of beurs. 

4 De journalist mag geen beschouwend artikel met verschillende voor- en tegenstanders schrijven. 

5 Het persbericht moet afkomstig zijn van een commercieel bedrijf. Persberichten van non-profit 

organisaties worden uitgesloten. 

6 Zowel het pers- als het nieuwsbericht moet in het Nederlands zijn geschreven. 

7 Het nieuwsbericht moet minimaal 150 woorden bevatten.  Zogeheten ‘kortjes’ worden 

uitgesloten. 

8 Het nieuwsbericht moet op de economische pagina van een landelijke of regionale krant zijn 

gepubliceerd. 

9 Persberichten die door kranten (of hun uitgever) zijn geschreven, worden uitgesloten. 

10 De producten en diensten moeten op de Nederlandse markt worden gelanceerd. Producten en 

diensten voor buitenlandse markten worden uitgesloten. 

11 De producten en diensten moeten door consumenten gebruikt kunnen worden. Producten en 

diensten die voor organisaties worden geïntroduceerd, worden uitgesloten. 

 

§2.1.2. Zoekprocedure aanvulling corpus 

Het bestaande corpus is uitgebreid met 19 persberichten en 21 nieuwsberichten. Alle berichten 

werden op internet gevonden. Bij het zoeken naar aanvullende pers- en nieuwsberichten kon zowel 

het persbericht als het nieuwsbericht het uitgangspunt vormen.  

 Als het persbericht het uitgangspunt vormde, werd er op de websites van grote Nederlandse 

organisaties gezocht naar geschikte persberichten. Als er een geschikt persbericht was gevonden, 

werd er op de websites van de kranten op datum naar de bijbehorende nieuwsberichten gezocht.  
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Als het nieuwsbericht het uitgangspunt vormde, werd er via de zoekmachines op de websites 

van de landelijke of regionale kranten gezocht op woorden die specifiek zijn voor het genre. 

Voorbeelden hiervan zijn ‘lanceren’, ‘introduceren’ en ‘op de markt brengen’. Als er een 

nieuwsbericht was gevonden dat aan alle criteria uit tabel 2.1 voldeed, werd op de website van de 

betreffende organisatie het persbericht erbij gezocht.  

Er werd alleen gezocht op pers- en nieuwsberichten van de afgelopen vijf jaar. Daarvoor 

waren verschillende redenen. Ten eerste hebben organisaties meestal alleen actuele persberichten 

op hun website staan. Het digitale archief van persberichten op de website gaat namelijk maar een 

paar jaar terug. Ten tweede zijn nieuwsberichten ouder dan vijf jaar meestal niet vrij toegankelijk via 

de websites van de kranten. Ten slotte was het bestaande corpus al een paar jaar oud en waren veel 

berichten uit die periode dus al gevonden. 

 

§2.1.3. Herkomst pers- en nieuwsberichten  

In tabel 2.2. wordt een overzicht gegeven van de herkomst van de persberichten. De persberichten 

zijn afkomstig van organisaties uit de volgende sectoren:
 9
  

• Industrie (delfstoffenwinning, voedingsmiddelen, textiel/lederwaren, uitgeverij/drukkerij, 

elektronische en optische apparaten) – 10 persberichten; 

• Detailhandel (detailhandel food, detailhandel non-food) – 2 persberichten; 

• Vervoer (overig vervoer, diensten ten behoeve van vervoer) – 5 persberichten; 

• Telecom – 13 persberichten;
10

 

• Financiën (banken/verzekeringen) – 5 persberichten; 

• Facilitaire diensten (automatiseringsdiensten) – 2 persberichten; 

• Algemene diensten (gezondheid en welzijn) – 1 persbericht. 

  

                                                      
9
 Gebaseerd op de branche-indeling van de Kamer van Koophandel. Hierin worden 14 sectoren en 55 klassen 

onderscheiden (Bron: http://www.kvk.nl/Images/Branche-indelingen_tcm16-151707.pdf).  
10

 In de branche-indeling van de Kamer van Koophandel valt telecom onder de sector ‘vervoer’. Aangezien een 

groot aantal persberichten uit de telecom afkomstig is en de term ‘vervoer’ hierbij verwarrend kan zijn, is 

ervoor gekozen om de telecom als aparte sector te benoemen.  
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Tabel 2.2. Herkomst persberichten in corpus 

 Organisatie Aantal persberichten van 

organisatie in corpus 

Sector
11

 

 KPN 4  Telecom 

 Rabobank 4 Financiën 

 T-Mobile 3 Telecom 

 Shell  2 Industrie 

 KLM 2 Vervoer 

 NS 2 Vervoer 

 Heineken 2 Industrie 

 Vodafone 2 Telecom 

 ABN-AMRO 1 Financiën 

 Philips 1 Industrie 

 Campina 1 Industrie 

 Google 1 Facilitaire diensten 

 Hema 1 Detailhandel 

 E-Plus 1 Telecom 

 ANWB 1 Vervoer 

 Monuta 1 Algemene diensten 

 Samsung 1 Industrie 

 Albert Hein 1 Detailhandel 

 Van Dale 1 Industrie 

 Telfort 1 Telecom 

 UPC 1 Telecom 

 Interbrew 1 Industrie 

 Tele2 1 Telecom 

 Grolsch 1 Industrie 

 Microsoft 1 Facilitaire diensten 

 Totaal 38  

 

                                                      
11

 De elf criteria die zijn opgesteld voor de selectie van de berichten zijn van invloed geweest op de aan- en 

afwezigheid van de verschillende sectoren in het corpus. Zo zijn er in het corpus bijvoorbeeld geen berichten 

uit de sector ‘detailhandel auto’ te vinden, omdat nieuwsberichten in deze sector meestal niet naar aanleiding 

van een persbericht, maar naar aanleiding van een bezoek aan een beurs worden geschreven. Ook zijn 

sommige sectoren niet vertegenwoordigd omdat het bijvoorbeeld om een non-profit sector gaat of omdat er in 

de sector producten voor andere bedrijven (in plaats van voor consumenten) worden gemaakt.   
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In tabel 2.3 wordt de herkomst van de nieuwsberichten getoond. De nieuwsberichten zijn allemaal 

afkomstig van de economische pagina’s van landelijke of regionale kranten. In totaal zijn er 11 van de 

49 (22.5%) nieuwsberichten in het corpus expliciet gebaseerd op berichten van het Algemeen 

Nederlands Persbureau (ANP). Deze berichten hebben een aparte status, omdat ze niet door de krant 

zelf, maar door een onafhankelijk persbureau zijn geschreven. Omdat het onduidelijk is in hoeverre 

de afkomst van het ANP bepalend is voor de inhoud van de nieuwsberichten, is bij de analyse van de 

data ook het effect van deze afkomst berekend.   

Uit onderzoek van Hijmans et al. (2009) blijkt dat kranten hun informatiebronnen vaak niet 

duidelijk vermelden. De onderzoekers stellen dat berichten van het ANP vaak niet als zodanig 

worden gepresenteerd in kranten. Daarom is het goed mogelijk dat er meer dan 11 nieuwsberichten 

in het corpus gebaseerd zijn op berichten van het ANP.  

 

Tabel 2.3. Herkomst nieuwsberichten in corpus 

 Krant Aantal nieuwsberichten 

uit krant in corpus 

 Trouw 14 

 Financieele Dagblad 6 

 Telegraaf 6 

 Algemeen Dagblad 6 

 Parool 4 

 NRC Handelsblad 3 

 Volkskrant 3 

 Eindhovens Dagblad 2 

 Reformatorisch Dagblad 2 

 Zwolse Courant 1 

 Gelderlander 1 

 De Pers 1 

 Totaal 49 
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§2.2. Operationalisering  

 

In hoofdstuk 1 zijn de verschillende frames al aan de orde gekomen. De frames bestaan uit 

gedetailleerde inhoudaspecten, omdat de teksten hierdoor nauwkeuriger geanalyseerd konden 

worden. Hierdoor was het mogelijk om een completer overzicht te krijgen van de verschillende 

soorten informatie die in pers- en nieuwsberichten aanwezig zijn. De inhoudaspecten die op de 

dimensies intern/extern en positief/negatief met elkaar overeenkomen, vormen samen een frame. 

De frames met de bijbehorende inhoudaspecten worden in tabel 2.4 weergegeven.
12

  

 De lijst van inhoudaspecten is inductief tot stand gekomen. Aan de hand van het 

onderzoeksmateriaal werden de verschillende inhoudaspecten verkend. Het onderzoek begon met 

een aantal globale categorieën en breidde zich steeds verder uit. Deze uitbreiding vond zowel in de 

breedte als in de diepte plaats. In de breedte, omdat er steeds meer verschillende inhoudaspecten 

bijkwamen. In de diepte, omdat inhoudaspecten werden onderverdeeld in verschillende 

deelaspecten. Zo bleek het inhoudaspect ‘gevolgen van de lancering voor de consument’ 

bijvoorbeeld onderverdeeld te kunnen worden in neutrale gevolgen voor de consument (inhoudcode 

21.1), positieve gevolgen voor de consument (inhoudcode 21.2) en negatieve gevolgen voor de 

consument (inhoudcode 21.3). Omdat er steeds meer inhoudaspecten bijkwamen en 

inhoudaspecten werden onderverdeeld, werden de al geanalyseerde teksten ook steeds weer 

opnieuw bekeken.  

 In totaal zijn er 31 hoofdaspecten en 49 deelaspecten onderscheiden. De deelaspecten die bij 

elkaar horen, zijn in tabel 2.4 te herkennen aan hetzelfde nummer voor de punt. Aan elke zin in de 

pers- en nieuwsberichten werd slechts één van de inhoudaspecten uit tabel 2.4 toegekend. 

                                                      
12

 Een uitgebreide beschrijving van de inhoudaspecten, inclusief voorbeelden, is te vinden in bijlage 1. 
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Tabel 2.4. De elf frames met bijbehorende inhoudaspecten en hypotheses 

Nr. Frame Code Inhoudaspect Hypothese
13

 

0 Aankondiging lancering 0 Aankondiging van lancering product  

1 Productinformatie 

Feitelijk - Neutraal 

3 

4 

6 

7.1 

7.2 

21.1 

24.1 

28 

Wat kun je met product 

Hoe werkt product 

Doelgroep product 

Prijs/kosten product 

Intrinsieke kenmerken product 

Neutrale gevolgen consument 

Neutrale verwachtingen product 

Toekomstige stappen 

 

2 Productinformatie 

Evaluerend - Positief 

1 

2 

8.1 

8.2 

9 

12.1 

13.1 

21.2 

24.2 

31 

Aanleiding lancering consument 

Onderscheidend karakter/innovatie 

Verkrijgbaarheid product 

Meer informatie over product 

Voordelen product 

Positieve evaluatie door organisatie 

Positieve gebruikersevaluatie 

Positieve gevolgen consument 

Positieve verwachtingen product 

Communicatie rond lancering 

+ PB 

+ PB 

+ PB 

+ PB 

+ PB 

+ PB 

+ PB 

+ PB 

+ PB 

+ PB 

3 Productinformatie 

Evaluerend - Negatief 

12.2 

13.2 

14 

21.3 

24.3 

Negatieve evaluatie door organisatie 

Negatieve gebruikersevaluatie  

Beperkingen/nadelen product 

Negatieve gevolgen consument 

Negatieve verwachtingen product 

+ NB 

+ NB 

+ NB 

+ NB 

+ NB 

4 Organisatie-informatie 

Feitelijk - Neutraal 

11.1 

22.1 

25 

30 

Neutrale kenmerken organisatie 

Neutrale gevolgen organisatie 

Strategie organisatie 

Wie binnen organisatie gaat dit doen 

 

5 Organisatie-informatie 

Evaluerend - Positief 

10 

11.2 

22.2 

Andere producten organisatie 

Positieve kenmerken organisatie 

Positieve gevolgen organisatie 

+ PB 

+ PB 

+ PB 

6 Organisatie-informatie 

Evaluerend - Negatief 

11.3 

22.3 

26 

Negatieve kenmerken organisatie 

Negatieve gevolgen organisatie 

Aanleiding lancering organisatie 

+ NB 

+ NB 

+ NB 

7 Externe omgevingsfactoren 

Feitelijk- Neutraal 

5 

15 

16 

17.1 

17.3 

18.1 

18.2 

23.1 

27 

29 

Trend 

Concurrenten product/organisatie 

Andere partijen die van invloed zijn 

Voorgeschiedenis buitenwereld 

Precedenten buitenland 

Wegbereider product 

Situatie voorafgaand aan product 

Neutrale maatschappelijke gevolgen 

Achtergrondinformatie 

Juridische garanties/regelgeving 

 

+ NB 

 

+ NB 

+ NB 

 

8 Externe omgevingsfactoren 

Evaluerend - Positief 

23.2 Positieve maatschappelijke gevolgen + PB 

9 Externe omgevingsfactoren 

Evaluerend - Negatief 

23.3 

 

Negatieve maatschappelijke gevolgen + NB 

10 Ontwikkeltraject 17.2 

19 

20 

Voorgeschiedenis binnen bedrijf 

Onderzoek voorafgaand aan lancering 

Pilot voorafgaand aan lancering 

+ PB 

+ PB 

+ PB 

                                                      
13

 Hypothese: Aspect wordt meer benadrukt (qua aantal woorden) en eerder gepositioneerd. 
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Behalve een inhoudcodering, werd er aan elke zin ook een broncodering toegekend. Met behulp van 

deze broncodering kon de herkomst van de informatie uit de pers

onderzocht. Er zijn in het onderzoek acht verschillende bronaspecten onderscheide

worden deze bronaspecten, en hun verhouding ten opzichte van elkaar

 

Figuur 2.1. De acht aspecten uit de broncodering

Bij de broncodering is onderscheid gemaakt tussen informatie die 

broncodes 1 tot en met 3) en informatie die alleen in het nieuwsbericht voorkomt (de broncodes 4 

tot en met 8). De informatie die alleen in het nieuwsbericht voorkomt, is dus altij

toegevoegd. 

 Bij bronaspect 1 (informatie uit pers

niet expliciet genoemd. Aangezien de informatie in het persbericht is te vinden, kan deze informatie 

echter wel aan de organisatie worden toegeschreven. De informatie is immers door de organisatie 

gepubliceerd en de organisatie kan daar dus verantwoordelijk voor worden gehouden. 

Als er sprake is een bedrijfsbron of derde bron (de broncodes 2, 3, 4, 5, 7 en 8) betekent dit 

dat de informatie wel expliciet aan een (persoon uit de) organisatie wordt toegesch

informatie kan op twee manieren worden gepresenteerd:

• Met een citaat (de broncodes 2, 4 en 7). De uitspraken van een (persoon uit de) organisatie 

worden letterlijk weergegeven in de tekst. De uitspraak staat tussen aanhalingstekens en er 

wordt vermeld van wie de uitspraak afkomstig is. 

• Met een indirecte overname (de broncodes 3, 5 en 8). 

de) organisatie worden niet letterlijk weergegeven. De uitspraak staat niet tussen 

aanhalingstekens, maar er wordt wel vermeld van wie de uitspraak afkomstig is. 

Ja

Geen 
bronmarkering (1)

Bedrijfsbron

Citaat (2)
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inhoudcodering, werd er aan elke zin ook een broncodering toegekend. Met behulp van 

deze broncodering kon de herkomst van de informatie uit de pers- en nieuwsberichten worden 

onderzocht. Er zijn in het onderzoek acht verschillende bronaspecten onderscheide

en hun verhouding ten opzichte van elkaar, weergegeven. 

aspecten uit de broncodering  

Bij de broncodering is onderscheid gemaakt tussen informatie die uit het persbericht afkomstig is

broncodes 1 tot en met 3) en informatie die alleen in het nieuwsbericht voorkomt (de broncodes 4 

tot en met 8). De informatie die alleen in het nieuwsbericht voorkomt, is dus altij

(informatie uit persbericht, geen bronmarkering) wordt de 

. Aangezien de informatie in het persbericht is te vinden, kan deze informatie 

wel aan de organisatie worden toegeschreven. De informatie is immers door de organisatie 

iceerd en de organisatie kan daar dus verantwoordelijk voor worden gehouden. 

Als er sprake is een bedrijfsbron of derde bron (de broncodes 2, 3, 4, 5, 7 en 8) betekent dit 

dat de informatie wel expliciet aan een (persoon uit de) organisatie wordt toegesch

informatie kan op twee manieren worden gepresenteerd: 

een citaat (de broncodes 2, 4 en 7). De uitspraken van een (persoon uit de) organisatie 

worden letterlijk weergegeven in de tekst. De uitspraak staat tussen aanhalingstekens en er 

rmeld van wie de uitspraak afkomstig is.  

overname (de broncodes 3, 5 en 8). De uitspraken van een (persoon uit 

de) organisatie worden niet letterlijk weergegeven. De uitspraak staat niet tussen 

aanhalingstekens, maar er wordt wel vermeld van wie de uitspraak afkomstig is. 

Informatie in persbericht?

Bedrijfsbron

Anders (3)

Nee, toegevoegd

Bedrijfsbron

Citaat (4) Anders (5)

Tekst van de 
journalist 
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inhoudcodering, werd er aan elke zin ook een broncodering toegekend. Met behulp van 

en nieuwsberichten worden 

onderzocht. Er zijn in het onderzoek acht verschillende bronaspecten onderscheiden. In figuur 2.1 

weergegeven.  

 

uit het persbericht afkomstig is (de 

broncodes 1 tot en met 3) en informatie die alleen in het nieuwsbericht voorkomt (de broncodes 4 

tot en met 8). De informatie die alleen in het nieuwsbericht voorkomt, is dus altijd door de journalist 

wordt de informatiebron 

. Aangezien de informatie in het persbericht is te vinden, kan deze informatie 

wel aan de organisatie worden toegeschreven. De informatie is immers door de organisatie 

iceerd en de organisatie kan daar dus verantwoordelijk voor worden gehouden.  

Als er sprake is een bedrijfsbron of derde bron (de broncodes 2, 3, 4, 5, 7 en 8) betekent dit 

dat de informatie wel expliciet aan een (persoon uit de) organisatie wordt toegeschreven. De 

een citaat (de broncodes 2, 4 en 7). De uitspraken van een (persoon uit de) organisatie 

worden letterlijk weergegeven in de tekst. De uitspraak staat tussen aanhalingstekens en er 

De uitspraken van een (persoon uit 

de) organisatie worden niet letterlijk weergegeven. De uitspraak staat niet tussen 

aanhalingstekens, maar er wordt wel vermeld van wie de uitspraak afkomstig is.  

Nee, toegevoegd

Tekst van de 
journalist (6)

Derde 
bron

Citaat (7) Anders (8)
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Als er sprake is van tekst van de journalist (broncode 6), betekent dit dat de informatie niet uit het 

persbericht afkomstig is en ook niet aan een aanvullende bedrijfsbron of derde bron toegeschreven 

kan worden. Deze informatie wordt dan als een uitspraak van de journalist gezien, omdat de 

informatie door hem of haar is gepubliceerd en hij of zij er dus ook verantwoordelijk voor kan 

worden gehouden. In tabel 2.5 wordt ter verduidelijking van elk bronaspect een voorbeeld gegeven. 

 

Tabel 2.5. Voorbeelden van de acht bronaspecten 

Code Bronaspect Voorbeeld 

1 Informatie in persbericht –  

geen bronmarkering 

De mobiele telefoon heeft een belangrijke plek ingenomen in 

het dagelijks leven. (Persbericht 4, zin 1). 

2 Informatie in persbericht – 

bedrijfsbron – citaat  

Chris Vogelzang, directielid ABN AMRO Nederland: 

'Stemverificatie is snel, gemakkelijk en bovenal veilig.’ 

(Persbericht 2, zin 2). 

3 Informatie in persbericht – 

bedrijfsbron – anders  

Dit maakt de hoofddirecteur van de ANWB, Guido van 

Woerkom vandaag bekend in zijn column in de Kampioen. 

(Persbericht 15, zin 2). 

4 Toegevoegd in nieuwsbericht 

– bedrijfsbron – citaat  

,,We verwachten voor het eind van het jaar de uitrol van de 

nieuwe prijspalen langs snelwegen te hebben afgerond", aldus 

een woordvoerder van Shell. (Nieuwsbericht 16, zin 7). 

5 Toegevoegd in nieuwsbericht 

– bedrijfsbron – anders  

De nieuwe mogelijkheid past volgens Van Schaik prima in het 

huidige uitvaartklimaat. (Nieuwsbericht 17, zin 10). 

6 Toegevoegd  in nieuwsbericht 

– tekst van de journalist  

Eerdere pogingen van KPN en Vodafone met tv via het umts-

belnetwerk, waren geen groot succes. (Nieuwsbericht 31, zin 

17). 

7 Toegevoegd in nieuwsbericht 

– derde bron – citaat  

‘Ondernemers zijn vaak druk met het halen van omzetten, en 

gunnen zichzelf veelal geen tijd om zich bezig te houden met 

strategische beslissingen’, zegt Joop de Jong van Port4Growth, 

een platform voor snel groeiende ondernemingen. 

(Nieuwsbericht 37, zin 13). 

8 Toegevoegd in nieuwsbericht 

– derde bron – anders  

Ook Riekus Spithorst van de reizigersvereniging Rover is 

sceptisch. (Nieuwsbericht 10.3, zin 10). 
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§2.3. Analytische procedure 

 

Om de pers- en nieuwsberichten inhoudelijk te kunnen analyseren, werden alle zinnen van elkaar 

gescheiden en per bericht in een tabel geplaatst. De toegevoegde informatie bij een bericht, zoals 

een noot voor de redactie of extra informatie over de organisatie, werd ook opgenomen in de 

tabellen om de structuur van het bericht in stand te houden. Deze informatie werd echter niet 

geanalyseerd, omdat het niet tot de inhoud van het bericht zelf hoort. Deze informatie is niet 

bedoeld om doorgespeeld te worden naar het lezerspubliek en behoort daarom niet tot het 

onderzoeksmateriaal. Omdat het onderzoek zich alleen richt op tekstuele inhoudelijke verschillen, 

werd ook het beeldmateriaal niet geanalyseerd.  

Om de positie van de verschillende frames in de tekst te kunnen onderzoeken, werden alle 

zinnen per bericht genummerd. De kop kreeg nummer 0.1 en een eventuele onderkop kreeg 

nummer 0.2. De overige zinnen van het bericht werden doorgenummerd. Vervolgens werd aan elke 

zin van het bericht een positiecode gegeven. De positiecode geeft de locatie van de zin in de tekst 

aan. Er zijn drie mogelijkheden: 

• Positiecode 1: De zin behoort tot de kop van het bericht; 

• Positiecode 2: De zin behoort tot de lead van het bericht; 

• Positiecode 3: De zin behoort tot de body van het bericht. 

 

Door middel van deze positiecode kon geanalyseerd worden uit welke informatie de kop, de lead en 

de body van het bericht vooral bestaat. Dit geeft inzicht in het belang dat er aan de frames wordt 

gehecht, omdat belangrijke informatie vooral in de kop en de lead staat. Informatie die minder 

belangrijk wordt geacht, wordt vaak in de body van het bericht vermeld.  

 Om de nadruk van de verschillende frames te analyseren, werd van elke zin in de tekst het 

aantal woorden berekend. Van de kop en eventuele onderkop werden de woorden niet berekend, 

omdat deze strikt genomen niet tot de inhoud van het bericht behoren. In de kop en eventuele 

onderkop wordt alleen een samenvatting van de rest van het bericht gegeven. Een kop wordt 

bovendien meestal niet door de journalist zelf, maar door een redacteur geschreven (Thomson et al., 

2008).  

 Na deze stappen werd er met de werkelijke codering begonnen. De codering werd per 

berichtenpaar gedaan. Omdat het persbericht het eerste genre in de genre chain is, werden eerst de 

zinnen uit het persbericht gecodeerd. Dat begon met het toekennen van de bronaspecten. 

Vervolgens werd aan elke zin een inhoudaspect toegekend. Het nieuwsfeit kreeg altijd inhoudcode 0 

(aankondiging van de lancering).  
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 Wanneer het gehele persbericht was gecodeerd, werd het nieuwsbericht geanalyseerd. Ook 

daar werd begonnen met de broncodering. Bij elke zin werd gekeken of de journalist op de hoogte 

kon zijn van deze informatie door enkel het persbericht te raadplegen. Als dit het geval was, was de 

informatie dus afkomstig uit het persbericht en werd aan de zin broncode 1, 2 of 3 toegekend. Als de 

informatie niet in het persbericht te vinden was, werd geconcludeerd dat de journalist deze 

informatie had toegevoegd en kreeg de zin broncode 4, 5, 6, 7 of 8 toegekend. Vervolgens werd op 

dezelfde manier als in het persbericht aan elke zin een inhoudaspect toegekend. 

Elke zin werd gecodeerd in het perspectief van de hoofdgebeurtenis. Dit heeft als voordeel 

dat de samenhang van de informatie in het bericht duidelijk wordt. Aan de hand van de illustraties 

2.1 en 2.2 wordt dit verduidelijkt. In illustratie 2.1 bestaat de hoofdgebeurtenis uit het nieuwsfeit dat 

Shell biobrandstof bij benzine gaat mengen. Zin 15 gaat niet over de huidige biobrandstof die op de 

markt wordt gebracht, maar over de ontwikkeling van een tweede generatie biobrandstof. Deze 

tweede generatie biobrandstof is in ontwikkeling en nog niet op de markt gebracht. Het op de markt 

brengen van deze tweede generatie biobrandstof gaat in de toekomst plaatsvinden en is daarom 

gecodeerd met inhoudcode 28 (toekomstige stappen die gezet gaan worden). De zinnen 16 en 17 

gaan ook over deze tweede generatie biobrandstoffen. Als deze zinnen niet in het perspectief van de 

hoofdgebeurtenis worden geplaatst, zouden ze gecodeerd worden met inhoudcode 9 (voordelen van 

het product). Dit zijn echter geen voordelen van het product dat nu gelanceerd wordt, maar 

voordelen van de tweede generatie biobrandstof. Vanuit de hoofdgebeurtenis gezien, zijn dit dus 

voordelen die pas in de toekomst bereikt gaan worden. Vandaar dat deze zinnen zijn doorgecodeerd 

en ook als ‘toekomstige stappen die gezet gaan worden’ zijn geanalyseerd.  

 

Illustratie 2.1. Codering in perspectief van de hoofdgebeurtenis 

Kop  

 

Zin 15 

 

 

Zin 16 

 

Zin 17 

Hoofdgebeurtenis: Shell gaat biobrandstof bij benzine mengen (nieuwsbericht 3). 

 

Shell is ook betrokken bij de ontwikkeling van de tweede generatie biobrandstof, op 

basis van afvalstoffen van voedingsgewassen. 

 

Die afvalstoffen krijg je vrijwel zonder extra CO2-belasting. 

 

Dat scheelt 80 tot 90 procent aan CO2-belasting ten opzichte van de huidige benzine. 

 

In illustratie 2.2 is iets soortgelijks te zien. Daar bestaat de hoofdgebeurtenis uit het nieuwsfeit dat 

Vodafone landelijk vaste telefonie aanbiedt. Zin 3 is gecodeerd met inhoudcode 20, omdat de 

informatie in deze zin gaat over de pilot die voorafgaand aan de lancering is uitgevoerd. Als zin 4 niet 
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in het licht van de hoofdgebeurtenis gecodeerd zou worden, zou deze zin inhoudcode 12.1 (positieve 

evaluatie door organisatie) toegekend krijgen. Zin 5 zou dan gecodeerd worden met inhoudcode 25 

(strategie van de organisatie) en zin 6 en 7 zouden inhoudcode 22.2 (positieve gevolgen voor de 

organisatie) krijgen. Deze zinnen zijn echter ook allemaal doorgecodeerd en hebben daarom 

inhoudcode 20 (pilot voorafgaand aan de lancering) gekregen. Vanuit de hoofdgebeurtenis gezien, 

gaat het immers nog steeds over de pilot die voorafgaand aan de lancering is uitgevoerd.  

 

Illustratie 2.2. Codering in perspectief van de hoofdgebeurtenis 

Kop 

 

Zin 3 

 

 

Zin 4 

 

Zin 5 

 

 

Zin 6 

 

 

Zin 7 

Hoofdgebeurtenis: Vodafone biedt landelijk vaste telefonie aan (nieuwsbericht 21). 

 

Vanaf juni konden enkele honderden klanten al kennismaken met de nieuwe diensten 

van Vodafone. 

 

Die proef is geslaagd, aldus het bedrijf. 

 

Vodafone heeft bewust gekozen voor een stapsgewijze introductie van vaste telefonie, 

aangezien het bedrijf in die branche geen ervaring heeft. 

 

,,De voorzichtige start in juni is voor ons heel nuttig geweest'', aldus bestuursvoorzitter 

Guy Laurence van Vodafone Nederland. 

 

,,De feedback van onze klanten heeft veel waardevolle informatie opgeleverd''. 

 

Soms waren er binnen één zin verschillende soorten informatie te vinden. Als de zin syntactisch 

gezien duidelijk was gescheiden (bijvoorbeeld doordat de zin uit een hoofd- en bijzin bestond), werd 

de zin onderverdeeld in deelzinnen. De deelzinnen werden dan genummerd als 1a en 1b. Vervolgens 

werd aan beide deelzinnen een aparte inhoudcode toegekend. 

Soms werd een inhoudaspect ook toegekend als de zin in een ontkennende vorm stond. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor de beperkingen bij het product of de dienst. Als duidelijk werd dat de 

journalist een kritische vraag had gesteld en de organisatie daar een ontkennend of een ontwijkend 

antwoord op gaf, is dit toch als beperking bij het product geanalyseerd. De reden hiervoor is dat deze 

informatie de lezer aan kan zetten om hier kritisch over na te denken, terwijl de lezer hier anders 

misschien geen aandacht aan had geschonken. In illustratie 2.3 wordt hier een voorbeeld van 

gegeven. Op het eerste gezicht lijken de zinnen 11 tot en met 13 misschien niet als beperkingen bij 

de nieuwe dienst te worden gepresenteerd. Maar uit een nadere analyse blijkt uit deze zinnen wel 
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degelijk een kritische noot te spreken. Waarschijnlijk heeft de journalist iets gevraagd in de trant van 

‘Hoeveel gaat de reiziger hier extra voor betalen?’. Hoewel er niet wordt gesteld dat de prijzen 

omhoog gaan, kunnen deze zinnen de lezer wel tot kritisch denken aanzetten. Vandaar dat deze 

zinnen als beperkingen bij de dienst zijn gecodeerd. 

 

Illustratie 2.3. Toekennen inhoudaspect ‘nadelen’ bij een ontwijkend antwoord 

Kop 

 

Zin 11 

 

 

Zin 12 

 

Zin 13 

Hoofdgebeurtenis: NS introduceert nieuw hogesnelheidsbedrijf Hispeed 

(Nieuwsbericht 33). 

 

Jan-Willem Siebers, commercieel-directeur van HSA, wil nog niets kwijt over de 

tarieven van de hogesnelheidstreinen. 

 

'Dat is afhankelijk van het moment van reizen en het moment van boeken', zo stelt hij. 

 

'In september starten we met de verkoop, dan zal er duidelijkheid komen over de 

tarieven.' 

 

In tabel 2.6 wordt een korte voorbeeldanalyse gepresenteerd. Zoals in de tabel te zien is, zijn alle 

zinnen in een aparte rij in een tabel gezet. De kop (‘Internet-betalen sneller’) heeft zinnummer 0.1 

gekregen. De onderkop (‘Rabobank en TPG komen met digitale acceptgiro’) kreeg zinnummer 0.2. De 

overige zinnen zijn doorgenummerd.  

 In de tweede kolom is de positie in de tekst weergegeven. De zinnen 0.1 en 0.2 hebben 

positiecode 1 gekregen, omdat ze tot de kop van het bericht behoren. De zinnen 1 en 2 kregen 

positiecode 2, omdat ze samen de lead van het nieuwsbericht vormen. De zinnen 3 en 4 hebben 

positiecode 3 gekregen, omdat ze tot de body van het nieuwsbericht behoren.  

 In de derde kolom is het aantal woorden weergeven. Voor de koppen is dit niet ingevuld. 

Vervolgens is in de vierde kolom de inhoud van de zin te vinden. In kolom 5 is de broncodering 

neergezet. De zinnen 0.1, 0.2 en 1 hebben broncode 1 toegekend gekregen, omdat deze informatie 

uit het persbericht afkomstig is, maar dit niet expliciet wordt vermeld. Zin 2 heeft broncode 3 

gekregen, omdat deze informatie ook uit het persbericht afkomstig is, dit expliciet wordt vermeld en 

omdat het hier gaat om een indirecte weergave van een uitspraak van de organisatie. Zin 3 heeft 

broncode 8 gekregen, omdat de uitspraak van een derde bron indirect wordt weergegeven. En zin 4 

heeft broncode 7 gekregen, omdat het hier een citaat van een derde bron betreft.  

 In de laatste kolom van de tabel is de inhoudcodering neergezet. De zinnen 0.1 en 0.2 

hebben inhoudcode 0 (aankondiging van de lancering) gekregen, omdat dit het nieuwsfeit is. De 
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zinnen 1 en 2 zijn als voordelen (inhoudcode 9) bij de dienst gecodeerd. De zinnen 3 en 4 zijn met 

inhoudcode 15 (concurrenten) gecodeerd, omdat hier ABN AMRO, een concurrent van de Rabobank, 

aan het woord komt.  

 

Tabel 2.6. Voorbeeldanalyse van de eerste zinnen van nieuwsbericht 12.2 

Zin Positie Nadruk  Inhoud van de zin Bron Inhoud 

0.1 1 x Internet-betalen sneller 1 0 

0.2 1 x Rabobank en TPG komen met digitale acceptgiro 1 0 

1 2 12 woorden Utrecht -Betalen van rekeningen via internet wordt vanaf 

volgend jaar een stuk eenvoudiger. 

1 9 

2 2 30 woorden Een druk op de knop is voldoende om een digitale variant 

van de voorgedrukte betalingsopdracht naar de bank te 

sturen, aldus Rabobank en TPG Post die het systeem 

hebben ontwikkeld. 

3 9 

3 3 10 woorden ABN Amro zegt de digitale acceptgiro 'een interessante 

ontwikkeling'te vinden. 

8 15 

4 3 10 woorden 'We kijken zelf ook naar mogelijkheden om dit te doen.’ 7 15 

 

Voordat met het statistische verwerkingsprogramma SPSS de analyses op de data zijn uitgevoerd, is 

eerst de betrouwbaarheid tussen de beoordelaars berekend. De betrouwbaarheid is berekend over 

de berichtenparen 34 tot en met 38. Het gaat hierbij om een steekproef uit het corpus. In totaal zijn 

198 zinnen door beide beoordelaars gecodeerd. Per (deel)zin werd er door de beoordelaars één 

inhoudaspect toegekend. 

De betrouwbaarheid is eerst op het niveau van de afzonderlijke inhoudaspecten berekend. 

Bij het toekennen van de afzonderlijke inhoudaspecten werden 130 van de 198 zinnen door beide 

beoordelaars hetzelfde gecodeerd. Cohen’s Kappa (Alpha) bedraagt op dit niveau 0.63. Vervolgens is 

de betrouwbaarheid op frameniveau berekend. Bij het toekennen van de frames werden 158 van de 

198 zinnen door beide beoordelaars hetzelfde gecodeerd. Op dit niveau bedraagt Cohen’s Kappa 

(Alpha) 0.74.
14

  

  

                                                      
14

 Over het algemeen wordt een Kappa tussen 0.4 en 0.6 als redelijk beoordeeld. Een Kappa tussen 0.6 en 0.8 

wordt als substantieel beoordeeld (Landis & Koch, 1977).  
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Hoofdstuk 3. Resultaten 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyses besproken.
15

 De resultaten worden zowel op 

het niveau van de gedetailleerde inhoudaspecten, als op het niveau van de frames besproken. Door 

ook de resultaten van de afzonderlijke inhoudaspecten te behandelen, wordt duidelijk welke 

inhoudaspecten binnen de frames voornamelijk voor de gevonden effecten zorgen. In elke paragraaf 

worden eerst de resultaten van de afzonderlijke inhoudaspecten behandeld, en daarna de resultaten 

op frameniveau. 

In §3.1 worden enkele globale verschillen tussen pers- en nieuwsberichten besproken. Deze 

globale verschillen worden behandeld, zodat de overige resultaten beter geïnterpreteerd kunnen 

worden. De resultaten op de eerste onderzoeksvraag (het verschil in globale frequentie) worden in 

§3.2 behandeld. In deze paragraaf wordt ook besproken welke inhoudaspecten en frames in 

nieuwsberichten toegevoegd en verwijderd worden. In §3.3 wordt het verband tussen de 

inhoudaspecten en bronaspecten aan de orde gesteld, omdat dit verband veel inzicht geeft in hoe 

journalisten met de verschillende inhoudaspecten omgaan. De resultaten op de tweede 

onderzoeksvraag (het verschil in nadruk) worden in §3.4 behandeld. In §3.5 worden de resultaten op 

de derde onderzoeksvraag (het verschil in positie) gepresenteerd. In §3.6 wordt een overzichtstabel 

met alle resultaten weergegeven. Tenslotte worden in §3.7 de mogelijke motieven achter de 

transformaties besproken.   

 

§3.1. Globale verschillen tussen pers- en nieuwsberichten 

 

In tabel 3.1 worden de globale verschillen tussen pers- en nieuwsberichten weergegeven. Uit een 

Paired-Samples T-Test blijkt dat de persberichten in het corpus significant meer woorden bevatten 

dan de nieuwsberichten. In het algemeen zijn de persberichten dus langer dan de nieuwsberichten. 

Dit significante verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat er in kranten een beperkte 

publicatieruimte is. Persberichtschrijvers hebben niet met deze restrictie te maken en hoeven dus 

geen selectie te maken van de informatie die ze willen presenteren.  

Het verschil in aantal woorden blijkt ook voor de leads van de berichten te gelden. De leads 

van persberichten bevatten significant meer woorden dan de leads van nieuwsberichten. Voor een 

nauwkeuriger beeld is ook het relatief aantal woorden in de lead berekend (het aantal woorden dat 

                                                      
15

 Vanwege de grote hoeveelheid resultaten komen in dit hoofdstuk alleen de afwijkende en significante 

resultaten aan de orde. In bijlage 3 zijn de tabellen met alle resultaten te vinden. 
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in de lead voorkomt ten opzichte van het totaal aantal woorden in de tekst). Persberichten blijken 

ook een significant grotere proportie woorden in de lead te hebben dan nieuwsberichten. 

Uit een Independent-Samples T-Test blijkt dat persberichten behalve uit meer woorden, ook 

significant uit meer zinnen bestaan dan nieuwsberichten. Daarnaast blijken persberichten ook 

significant meer woorden per zin te bevatten dan nieuwsberichten. Dit significante verschil in aantal 

woorden per zin blijkt voor zowel de lead als de body te gelden.  

 Gezien deze significante verschillen tussen pers- en nieuwsberichten, worden in dit 

hoofdstuk niet alleen de absolute, maar ook de relatieve verschillen tussen pers- en nieuwsberichten 

gerapporteerd. Het feit dat nieuwsberichten significant korter zijn dan persberichten, kan van 

invloed zijn op de absolute verschillen tussen pers- en nieuwsberichten wat betreft het aantal 

woorden. Bij de relatieve verschillen tussen pers- en nieuwsberichten is de lengte niet van invloed, 

omdat daar de proportie ten opzichte van het geheel wordt berekend.  

 

Tabel 3.1. Globale transformaties tussen pers- en nieuwsberichten 

Afhankelijke variabele Aantal waarnemingen (N) Persberichten Nieuwsberichten Significantie 

(tweezijdig) 

Gemiddeld aantal 

woorden totaal 

Persberichten = 49 

Nieuwsberichten = 49 

403.3 (190.7) 267.5 (117.3) t = 4.740  

p = 0.000 

Gemiddeld aantal 

woorden in lead 

Persberichten = 49 

Nieuwsberichten = 49 

64.1 (25.9) 36.3 (18.5) t = 6.610 

p = 0.000 

Proportie woorden in 

lead t.o.v. totaal 

Persberichten = 49 

Nieuwsberichten = 49 

17.2% (6.6) 14.5% (6.1) t = 2.157 

p = 0.036
16

 

Gemiddeld aantal zinnen Persberichten = 828 

Nieuwsberichten = 822 

25.9 (11.1) 20.3 (9.0) t =11.349 

p = 0.000  

Gemiddeld aantal 

woorden per zin 

Persberichten = 868 

Nieuwsberichten = 872 

17.2 (7.0) 15.0 (6.5) t = 6.720 

p = 0.000 

Gemiddeld aantal 

woorden per zin in lead 

Persberichten = 154 

Nieuwsberichten = 123 

16.7 (6.9) 14.5 (6.7) t = 2.726 

p = 0.007 

Gemiddeld aantal 

woorden per zin in body 

Persberichten = 714 

Nieuwsberichten = 749 

17.3 (7.1) 15.1 (6.4) t = 6.209 

p = 0.000 

Gehanteerd significantieniveau van 5% = 0.05. 

                                                      
16

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 16.9% (6.4) in persberichten versus 14.7% (6.6) in nieuwsberichten (N = 38). t = 

1.489, p = 0.145 > 0.05).  
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§3.2. Verschil in globale frequentie  

 

Onderzoeksvraag 1: In hoeverre worden er in persberichten andere frames gebruikt (wat betreft de 

globale frequentie) dan in nieuwsberichten? 

 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, is onderzocht of er in persberichten significant meer of 

minder zinnen aan de verschillende frames worden besteed dan in nieuwsberichten. Hiervoor is de 

Standardized Residual Value als maat genomen.
17

  

 

§3.2.1. Verschil in globale frequentie per inhoudaspect 

In tabel 3.2 worden de inhoudaspecten met een Standardized Residual Value lager dan -2 of hoger 

dan 2 weergegeven. Er is bij de analyse niet alleen gekeken naar de globale frequentie van de 

verschillende inhoudaspecten, maar ook naar de locatie waar de inhoudaspecten in de tekst 

voorkomen. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen de kop (inclusief onderkop), de lead en de 

body van de tekst. In tabel 3.2 wordt ook aangegeven in welk onderdeel van de tekst het significante 

resultaat is gevonden. Zo is bij de aankondiging van de lancering te zien dat het significante verschil 

zich alleen in de lead van de tekst voordoet.  

Zoals in de tabel te zien is, worden de volgende inhoudaspecten significant vaker in pers- dan in 

nieuwsberichten gebruikt:  

• Inhoudcode 2: Onderscheidend karakter/innovatie van product; 

• Inhoudcode 8.1: Verkrijgbaarheid product; 

• Inhoudcode 8.2: Verwijzing naar meer informatie over product; 

• Inhoudcode 9: Voordelen van product; 

• Inhoudcode 12.1: Positieve evaluatie door organisatie; 

• Inhoudcode 13.1: Positieve gebruikersevaluatie; 

• Inhoudcode 19: Voorafgaand aan de lancering uitgevoerd onderzoek. 

 

De volgende inhoudaspecten worden significant vaker in nieuws- dan in persberichten gebruikt: 

• Inhoudcode 0: Aankondiging lancering van product; 

• Inhoudcode 14: Beperkingen/nadelen van product; 

• Inhoudcode 15: Concurrenten van product/organisatie; 

                                                      
17

 De Standardized Residual Value geeft het verschil aan tussen de verwachte en de geobserveerde resultaten. 

De Standardized Residual Value wordt in de tabel tussen haakjes weergegeven. Bij een waarde lager dan -2 of 

hoger dan 2 wijken de geobserveerde resultaten sterk af van de verwachte resultaten. Dit betekent dat de 

condities significant van elkaar verschillen (Bron: http://www.statsoft.com/textbook/gloss.html). 
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• Inhoudcode 17.1: Voorgeschiedenis voor de buitenwereld; 

• Inhoudcode 24.3: Negatieve verwachtingen product. 

 

Tabel 3.2. Globale frequentie van inhoudaspecten (aantal zinnen) in pers- en nieuwsberichten  

Code Inhoudaspect Onderdeel bericht Persberichten Nieuwsberichten Totaal 

0 Aankondiging Lead 47 (-2.2) 70 (2.5) 117  

2 Innovatie Totaal 25 (2.3) 7 (-2.3) 32   

8.1 Verkrijgbaarheid Totaal 40 (2.1) 18 (-2.1) 58  

8.2 Meer informatie Body 10 (2.0) 1 (-2.0) 11  

9 Voordelen Body 

Totaal 

77 (3.0) 

83 (2.9) 

35 (-3.0) 

39 (-2.9) 

112  

122  

12.1 Positieve evaluatie 

organisatie 

Lead 

Body 

Totaal 

10 (1.9) 

38 (2.8) 

51 (3.5) 

0 (-2.1) 

12 (-2.7) 

12 (-3.5) 

10  

50  

63  

13.1 Positieve evaluatie 

gebruiker 

Body 

Totaal 

11 (2.1) 

11 (2.1) 

1 (-2.1) 

1 (-2.0) 

12  

12  

14 Beperkingen Body 

Totaal 

2 (-5.3) 

2 (-5.5) 

64 (5.2) 

67 (5.5) 

64  

69  

15 Concurrenten Body 

Totaal 

0 (-4.2) 

0 (-4.3) 

37 (4.1) 

38 (4.3) 

37  

38  

17.1 Voorgeschiedenis 

buitenwereld 

Body 

Totaal 

10 (-2.7) 

10 (-2.9) 

37 (2.6) 

39 (2.9) 

47  

49  

19 Onderzoek Totaal 28 (2.0) 11 (-1.9) 39  

24.3 Negatieve verwachtingen  Body 

Totaal 

0 (-2.1) 

0 (-2.1) 

9 (2.0) 

9 (2.1) 

9  

9  

 Totaal Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

50 

154 

714 

918
18

 

56 

123 

749 

928 

106 

277 

1463 

1846 

 

Hoewel bovenstaande resultaten enig inzicht geven in het gebruik van de verschillende 

inhoudaspecten in pers- en nieuwsberichten, zijn deze resultaten niet heel accuraat. Bovenstaande 

resultaten kunnen namelijk vertekend zijn doordat in enkele (afwijkende) teksten veel zinnen met 

                                                      
18

 In totaal komen er 918 zinnen in de persberichten voor en 928 zinnen in de nieuwsberichten. Dat er meer 

zinnen in de nieuws- dan in de persberichten voorkomen, wordt veroorzaakt doordat er meer nieuwsberichten 

(49) dan persberichten (38) zijn. Het is niet zo dat nieuwsberichten meer zinnen bevatten. In §3.1 is al 

aangetoond dat nieuwsberichten significant minder zinnen bevatten dan persberichten. 
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een bepaald inhoudaspect voorkomen. Het kan dan onterecht lijken alsof dit inhoudaspect in het 

algemeen vaker in een pers- of nieuwsbericht voorkomt. Bovenstaande resultaten wijzen dus niet 

per se op een trend.  

 Vandaar dat er ook een McNemar-Test op de data is uitgevoerd. De resultaten van deze test 

zijn veel nauwkeuriger, omdat er binnen een berichtenpaar naar de inhoudelijke transformaties is 

gekeken. Met behulp van de paarsgewijze McNemar-Test is het lot van de afzonderlijke 

inhoudaspecten onderzocht. Er zijn vier mogelijkheden: 

1. Het inhoudaspect komt in zowel het pers- als in het nieuwsbericht niet voor. 

2. Het inhoudaspect komt wel in het persbericht voor, maar niet in het nieuwsbericht (het 

inhoudaspect wordt verwijderd). 

3. Het inhoudaspect komt niet in het persbericht voor, maar wel in het nieuwsbericht (het 

inhoudaspect wordt toegevoegd). 

4. Het inhoudaspect komt zowel in het pers- als in het nieuwsbericht wel voor (het 

inhoudaspect wordt behouden). 

 

In tabel 3.3 worden de significante resultaten van de McNemar-Test weergeven. In de tabel is te zien 

dat er bij tien inhoudaspecten significante
19

 verschillen zijn gevonden tussen pers- en 

nieuwsberichten. De volgende inhoudaspecten worden in nieuwsberichten significant vaker 

verwijderd dan toegevoegd: 

• Inhoudcode 1: Aanleiding lancering voor consument; 

• Inhoudcode 2: Onderscheidend karakter/innovatie; 

• Inhoudcode 3: Wat kun je met product; 

• Inhoudcode 8.1: Verkrijgbaarheid product; 

• Inhoudcode 8.2: Meer informatie over product; 

• Inhoudcode 9: Voordelen product; 

• Inhoudcode 12.1: Positieve evaluatie door organisatie; 

• Inhoudcode 19: Voorafgaand aan de lancering uitgevoerd onderzoek. 

 

De volgende inhoudaspecten worden in nieuwsberichten significant vaker toegevoegd dan 

verwijderd: 

• Inhoudcode 14: Beperkingen/nadelen van product; 

• Inhoudcode 15: Concurrenten. 

                                                      
19

 Omdat er bij de analyses 49 testen zijn gedaan en er daarom 49 keer kans is op een onterechte aanname van 

de hypothese, is het significantieniveau op een lager niveau vastgesteld, namelijk op 1% = 0.01. 
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Tabel 3.3. Toevoeging en verwijdering van inhoudaspecten in pers- en nieuwsberichten 

Code Inhoudaspect Niet in PB, 

Niet in NB 

Wel in PB, 

Niet in NB 

Niet in PB, 

Wel in NB 

Wel in PB, 

Wel in NB 

McNemar 

(tweezijdig) 

1 Belang consument 29 12 2 6 p = 0.013* 

2 Innovatie 27 16 3 3 p = 0.004 

3 Wat kun je ermee 17 15 3 14 p = 0.008 

8.1 Verkrijgbaarheid 19 17 3 10 p = 0.003 

8.2 Meer informatie 38 10 1 0 p = 0.012* 

9 Voordelen 20 14 1 14 p = 0.001 

12.1 Positieve evaluatie organisatie 25 17 4 3 p = 0.007 

14 Beperkingen 31 0 17 1 p = 0.000 

15 Concurrenten 34 0 15 0 p = 0.000 

19 Onderzoek 38 8 0 3 p = 0.008 

* Omdat er bij dit inhoudaspect een hypothese is opgesteld, is dit resultaat bij een eenzijdige toetsing wel 

significant. 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

N = 49  

 
 

§3.2.2. Verschil in globale frequentie per frame 

Er is uiteraard ook op frameniveau gekeken naar het verschil in globale frequentie tussen pers- en 

nieuwsberichten. In tabel 3.4 worden de resultaten getoond. Ook hierbij geldt dat alleen de 

resultaten met een Standardized Residual Value lager dan -2 of hoger dan 2 zijn weergegeven. De 

volgende frames worden significant vaker in pers- dan in nieuwsberichten gebruikt: 

• Frame 1: Neutrale productinformatie; 

• Frame 2: Positieve productinformatie. 

 

De volgende frames worden significant vaker in nieuws- dan in persberichten gebruikt: 

• Frame 0: Aankondiging lancering; 

• Frame 3: Negatieve productinformatie; 

• Frame 6: Negatieve organisatie-informatie; 

• Frame 7: Neutrale omgevingsfactoren. 
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Tabel 3.4. Globale frequentie van frames (aantal zinnen) in pers- en nieuwsberichten 

Nr. Frame Onderdeel bericht Persberichten Nieuwsberichten Totaal 

0 Aankondiging lancering Lead 47 (-2.2) 70 (2.5) 117  

1 Neutrale productinformatie Lead 49 (1.8) 19 (-2.0) 68  

2 Positieve productinformatie Lead 

Body 

Totaal 

35 (2.1) 

236 (5.3) 

274 (5.8) 

9 (-2.4) 

106 (-5.2) 

115 (-5.8) 

44  

342  

389  

3 Negatieve productinformatie Body 

Totaal 

7 (-5.4) 

7 (-5.7) 

78 (5.2) 

85 (5.7) 

85  

92  

6 Negatieve organisatie-informatie Totaal 11 (-2.2) 32 (2.2) 43  

7 Neutrale omgevingsfactoren Body 

Totaal 

56 (-4.3) 

62 (-4.5) 

147 (4.2) 

156 (4.4) 

203  

218  

 

Ook de McNemar-Test is op frameniveau uitgevoerd. In tabel 3.5 worden de resultaten van deze 

McNemar-Test weergegeven.  

 

Tabel 3.5. Toevoeging en verwijdering van frames in pers- en nieuwsberichten 

Nr. Frame Niet in PB, 

Niet in NB 

Wel in PB, 

Niet in NB 

Niet in PB, 

Wel in NB 

Wel in PB, 

Wel in NB 

McNemar 

(tweezijdig) 

0 Aankondiging lancering 0 2 1 46 1.000 

1 Neutrale productinformatie 1 2 0 46 0.500 

2 Positieve productinformatie 0 16 0 33 0.000 

3 Negatieve productinformatie 30 0 17 2 0.000 

4 Neutrale organisatie-informatie 28 12 3 6 0.035 

5 Positieve organisatie-informatie 33 7 2 7 0.180 

6 Negatieve organisatie-informatie 31 3 11 4 0.057 

7 Neutrale omgevingsfactoren 3 7 12 27 0.359 

8 Positieve omgevingsfactoren 41 4 2 2 0.688 

9 Negatieve omgevingsfactoren 46 0 0 3 1.000 

10 Ontwikkeltraject 18 9 3 19 0.146 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

N = 49 

 

De frames 2 en 3 verschillen significant tussen pers- en nieuwsberichten. Positieve productinformatie 

wordt in nieuwsberichten significant vaker verwijderd dan toegevoegd. Negatieve productinformatie 

wordt in nieuwsberichten significant vaker toegevoegd dan verwijderd.  
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Samenvattend: de resultaten laten zien dat er in persberichten significant meer zinnen 

voorkomen met neutrale productinformatie en positieve productinformatie. In nieuwsberichten 

komen significant meer zinnen voor met informatie over de aankondiging van de lancering, 

negatieve productinformatie, negatieve organisatie-informatie en neutrale omgevingsfactoren.  
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§3.3. Verband tussen inhoudaspecten en bronaspecten 

 

Door aan elke zin ook een broncodering te geven, kon de herkomst van de informatie uit de pers- en 

nieuwsberichten worden onderzocht. Hierdoor kon bepaald worden hoeveel procent van de 

informatie in het nieuwsbericht afkomstig is uit het persbericht. Daarnaast laten de resultaten zien 

op welke manier informatie precies wordt toegevoegd en verwijderd. In tabel 3.6 wordt 

weergegeven hoe vaak de acht bronaspecten zijn toegekend in pers- en nieuwsberichten.  

 

Tabel 3.6. Toegekende bronaspecten (aantal zinnen) in pers- en nieuwsberichten 

Nr. Bronaspect Persberichten Nieuwsberichten 

1 Informatie in persbericht –  

geen bronmarkering 

Absoluut: 772  

Relatief:  84.1% 

Absoluut: 332  

Relatief: 35.8% 

2 Informatie in persbericht – 

bedrijfsbron – citaat  

Absoluut: 126  

Relatief: 13.7% 

Absoluut: 24  

Relatief: 2.6% 

3 Informatie in persbericht – 

bedrijfsbron – anders  

Absoluut: 20  

Relatief: 2.2% 

Absoluut: 59  

Relatief: 6.4% 

  

Subtotaal broncode 1 t/m 3 

 

 

100% 

 

44.8% 

4 Toegevoegd in nieuwsbericht – 

bedrijfsbron – citaat  

0 Absoluut: 79  

Relatief: 8.5% 

5 Toegevoegd in nieuwsbericht – 

bedrijfsbron – anders  

0 Absoluut: 53  

Relatief: 5.7% 

6 Toegevoegd  in nieuwsbericht – 

tekst van de journalist  

0 Absoluut: 320  

Relatief: 34.5% 

7 Toegevoegd in nieuwsbericht – 

derde bron – citaat  

0 Absoluut: 30  

Relatief: 3.2% 

8 Toegevoegd in nieuwsbericht – 

derde bron – anders  

0 Absoluut: 31  

Relatief: 3.3% 

  

Subtotaal broncode 4 t/m 8 

 

0% 

 

55.2% 

 

 Totaal 918 (100%) 928 (100%) 
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In de nieuwsberichten blijkt 44.8% van de zinnen afkomstig te zijn uit de persberichten. Meer dan de 

helft van de zinnen, 55.2%, is niet afkomstig uit de persberichten en dus toegevoegd door de 

journalist. Van die toegevoegde informatie blijkt het grootste gedeelte tekst van de journalist te zijn. 

Ruim een derde (34.5%) van de nieuwsberichten behoort tot de eigen inbreng van de journalist. De 

overige 20.7% van de toegevoegde informatie is afkomstig van bronnen in het bedrijf (14.2%) en 

bronnen buiten het bedrijf (6.5%).  

In persberichten blijkt 15.9% van de informatie expliciet toegeschreven te worden aan de 

organisatie (bronaspecten 2 en 3). De overige informatie (84.1%) wordt zonder bronmarkering in het 

persbericht vermeld. In nieuwsberichten neemt de journalist 70.3% van de informatie voor eigen 

rekening (bronaspecten 1 en 6). De overige informatie (29.7%) wordt expliciet toegeschreven aan 

een organisatie (bronaspecten 2, 3, 4, 5, 7 en 8). In persberichten wordt er dus meer informatie voor 

eigen rekening genomen dan in nieuwsberichten. 

 De citaten uit persberichten blijken in nieuwsberichten vaak weggelaten te worden. In 

illustratie 1.13 werd hier al een voorbeeld van gegeven. In de persberichten bestaat 13.7% van de 

tekst uit citaten van de organisatie. Meer dan 8 op de 10 van die bedrijfscitaten worden in de 

nieuwsberichten verwijderd. In nieuwsberichten wordt namelijk slechts 2.6% van de citaten uit de 

persberichten overgenomen. Het blijkt dat de citaten die het meeste worden verwijderd (zie tabel 

3.7
20

) allemaal tot het frame ‘positieve productinformatie’ behoren. Citaten met positieve 

productinformatie worden in nieuwsberichten dus vaak weggelaten.  

 

Tabel 3.7. Verwijdering van citaten in nieuwsberichten (broncode 2) 

Code Inhoudaspect Totaal aantal bedrijfscitaten 

in persberichten 

Aantal keer verwijderd in 

nieuwsberichten 

1 Belang consument 11 8 

2 Innovatie 6 6 

9 Voordelen 22 15 

12.1 Positieve evaluatie organisatie 30 25 

13.1 Positieve evaluatie gebruiker 10 10 

In deze tabel worden 64 van de 102 (62.8%) van de verwijderde citaten weergegeven.  

 

                                                      
20

 In deze paragraaf worden alleen de inhoudaspecten vermeld waarbij meer dan vijf zinnen worden 

toegevoegd of verwijderd. In bijlage 3 worden in tabel 3.11 alle verbanden tussen de inhoudaspecten en 

bronaspecten getoond.  
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Er worden in nieuwsberichten echter ook 79 nieuwe citaten van de organisatie toegevoegd. Deze 

citaten zijn niet afkomstig uit het persbericht, maar zijn door de journalist verzameld door met een 

woordvoerder van de organisatie te spreken.  

Het blijkt dat de citaten die het meeste worden toegevoegd (zie tabel 3.8) tot allerlei 

verschillende frames behoren: positieve productinformatie, neutrale productinformatie, neutrale 

omgevingsfactoren, negatieve productinformatie, het ontwikkeltraject en negatieve organisatie-

informatie. De citaten met positieve productinformatie uit de persberichten worden dus vervangen 

door citaten met allerlei verschillende soorten informatie.   

 

Tabel 3.8. Toevoeging van citaten van de organisatie in nieuwsberichten (broncode 4) 

Code Inhoudaspect Aantal keer toegevoegd  in nieuwsbericht 

1 Belang consument
21

 6 

4 Hoe werkt het 10 

5 Trend 7 

7.2 Intrinsieke kenmerken 6 

14 Beperkingen 11 

20 Pilot 7 

26 Belang organisatie 5 

In deze tabel worden 52 van de 79 (65.8%) toegevoegde citaten weergegeven. 

 

In 6.4% van het bericht neemt de journalist de informatie uit het persbericht wel over, maar schrijft 

hij of zij de informatie expliciet toe aan de organisatie (bronaspect 3). Dit is vooral het geval bij de 

aankondiging van de lancering
22

 en de voordelen van het product of de dienst. In illustratie 3.1 wordt 

hiervan een voorbeeld gegeven. In het nieuwsbericht wordt expliciet duidelijk gemaakt dat de 

Rabobank de voordelen van het product noemt, en niet de journalist zelf.   

 

 

 

 

 

 

                                                      
21

 Uit tabel 3.7 blijkt dat citaten met dit inhoudaspect vaak verwijderd worden in nieuwsberichten. Uit deze 

tabel blijkt dat er echter ook nieuwe citaten met dit inhoudaspect worden toegevoegd. De schriftelijke citaten 

uit de persberichten worden dus vervangen door mondeling gegeven citaten. 
22

 Dit resultaat wordt vooral veroorzaakt doordat er in nieuwsberichten vaak zoiets wordt gesteld als: “De 

onderneming liet dinsdag weten het nieuwe product in oktober op de markt te brengen.” 
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 Illustratie 3.1. Toeschrijven van informatie aan de organisatie in het nieuwsbericht (broncode 3) 

 Persbericht Voor de consument is dit een gemakkelijke manier van op tijd betalen met toch 

maximale controle en grip op de betaling. Bedrijven en instellingen levert dit een 

forse besparing ten opzichte van het versturen van papieren facturen en 

acceptgiro's (Persbericht 12, zin 12-13). 

 Nieuwsbericht Volgens de bank is het systeem makkelijker voor de klant en goedkoper voor 

bedrijven (Nieuwsbericht 12.2, zin 13 – markering toegevoegd door de auteur). 

 

Ruim een derde van de nieuwsberichten bestaat uit tekst van de journalist. De eigen inbreng van de 

journalist (zie tabel 3.9
23

) bestaat vaak uit informatie over de aankondiging van de lancering, neutrale 

productinformatie, negatieve productinformatie en neutrale omgevingsfactoren.  

 

Tabel 3.9. Eigen inbreng van de journalist in nieuwsberichten (broncode 6) 

Code Inhoudaspect Aantal keer toegevoegd in nieuwsbericht 

0 Aankondiging 27 (= invalshoekverandering in 21 berichten)  

4 Hoe werkt het 33 

7.1 Prijs/kosten 16 

7.2 Intrinsieke kenmerken 15 

14 Beperkingen 28 

15 Concurrenten 27 

17.1 Voorgeschiedenis buitenwereld 32 

17.3 Precedenten buitenland 17 

In deze tabel worden 195 van de 320 (60.9%) zinnen met eigen inbreng van de journalist weergegeven. 

 

Zoals uit tabel 3.9 blijkt, brengt de journalist ook vaak bij de aankondiging van de lancering (de 

hoofdgebeurtenis) zijn of haar eigen inbreng in. Er is dan sprake van invalshoekverandering. Dit komt 

in 21 van de 49 nieuwsberichten voor. In illustratie 3.2 wordt een voorbeeld gegeven van 

invalshoekverandering. Door voor een andere invalshoek te kiezen, verandert de interpretatie van 

het nieuwsfeit. 

 

 Illustratie 3.2. Invalshoekverandering door eigen inbreng journalist in nieuwsbericht 

 Persbericht 8 Campina zet nieuwe standaard in zuivel; Nieuw concept met Nederlandse melk, 

weidegang, duurzame soja en evenwichtiger vetzuursamenstelling (zin 0.1–0.2). 

 Nieuwsbericht 8 Minder foute melkzuren in Campina-melk (zin 0.1). 

                                                      
23

 Omdat er veel zinnen zijn die tot de eigen inbreng van de journalist behoren, worden in de tabel alleen de 

inhoudaspecten weergegeven waarbij meer dan 15 zinnen zijn toegevoegd. Dit in tegenstelling tot de vorige 

tabellen, waar vijf zinnen als criterium werd gehanteerd.   
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6.5% van de zinnen in de nieuwsberichten is afkomstig van een derde bron (broncodes 7 en 8). 

Wanneer er sprake is van een derde bron, behoort de informatie in 34.4% van de gevallen tot de 

inhoudaspecten die in tabel 3.10 worden weergegeven.  

 

Tabel 3.10. Toevoeging van informatie uit derde bron in nieuwsberichten (broncode 7 en 8) 

Code  Inhoudaspect Aantal keer toegevoegd in nieuwsbericht 

14 Beperkingen 12 

15 Concurrenten 9 

 

Informatie uit een derde bron blijkt dus in ruim een derde van de gevallen over de beperkingen of de 

concurrenten te gaan. In illustratie 3.3 wordt hiervan een voorbeeld uit het corpus gegeven. In de 

eerste zin van de illustratie wordt vermeld dat reizigersorganisatie Rover (derde bron) kritisch is over 

de reisinformatie (beperkingen bij de dienst). Vervolgens wordt er in de volgende twee zinnen een 

citaat van deze derde bron vermeld waarin de beperkingen bij de dienst worden uitgelegd. In de 

zinnen 4 en 5 van de illustratie is de journalist aan het woord. Deze informatie is niet afkomstig uit 

het persbericht en kan ook niet aan de organisatie of aan een derde bron worden toegeschreven. In 

de laatste zin van de illustratie wordt weer een derde bron aangehaald. In dit geval is dat een 

vertegenwoordiger van een concurrent van het televisieproject. 

 

Illustratie 3.3. Toeschrijven van informatie aan een derde bron in het nieuwsbericht 

Inhoud zin (Nieuwsbericht 10.2, zin 24-29). Broncode Inhoudaspect 

Rover is wel kritisch over de reisinformatie die op de schermen te zien zal zijn. 

 

'Dat is een bekende achilleshiel van de NS. 

 

Als ze nu hun conducteurs al niet van de goede informatie kunnen voorzien, 

hoe moet dat dan met die schermen?' 

 

Het lezen van gratis dagblad Metro is nu een van de populairste tijdverdrijven 

in de trein.  

 

De krant wordt elke dag in een oplage van 500.000 verspreid, voor een 

belangrijk deel op NS-stations. 

 

Silvio de Groot, algemeen directeur van Metro Nederland, is niet bang dat het 

televisieproject hem lezers zal kosten.  

8 

 

 

7 

 

7 

 

 

6 

 

 

6 
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§3.4. Verschil in nadruk  

 

Onderzoeksvraag 2: In hoeverre worden de elf verschillende frames in persberichten anders 

benadrukt (wat betreft het aantal woorden dat er aan de frames wordt besteed) dan in 

nieuwsberichten?  

 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, is onderzocht of er een significant verschil tussen pers- 

en nieuwsberichten bestaat in het aantal woorden dat er aan een frame wordt besteed. Omdat 

nieuwsberichten significant minder woorden hebben dan persberichten, is naast het absoluut aantal 

woorden ook het relatief aantal woorden berekend (proportie ten opzichte van het totaal).  

 

§3.4.1. Verschil in nadruk per inhoudaspect 

In tabel 3.11 en 3.12 worden de significante resultaten weergegeven van de Paired-Samples T-Test 

op het absoluut en relatief aantal woorden.  

 

Tabel 3.11. Absoluut aantal woorden per inhoudaspect in pers- en nieuwsberichten 

Code Inhoudaspect Persberichten Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

1 Belang consument 13.3 (20.3) 4.4 (12.0) t = 2.913, p = 0.005 

2 Innovatie 10.7 (16.6) 2.5 (7.8) t = 3.239, p = 0.002 

3 Wat kun je ermee 26.1 (34.2) 10.7 (20.8) t = 3.598, p = 0.001 

7.2 Intrinsieke kenmerken 43.6 (54.5) 23.0 (30.1) t = 3.341, p = 0.002 

8.1 Verkrijgbaarheid 17.6 (25.5) 6.1 (11.6) t = 3.489, p = 0.001 

8.2 Meer informatie 2.8 (7.2) 0.1 (0.6) t = 2.665, p = 0.010
24

 

9 Voordelen 36.6 (57.9) 10.2 (20.4) t = 3.522, p = 0.001 

11.2 Positieve kenmerken organisatie 5.7 (16.0) 0.7 (3.2) t = 2.489, p = 0.016* 

12.1 Positieve evaluatie organisatie 21.2 (37.0) 3.6 (10.9) t = 3.300, p = 0.002 

14 Beperkingen 0.9 (6.1) 20.2 (41.4) t = -3.289, p = 0.002 

15 Concurrenten 0.0 (0.0) 11.4 (29.0) t = -2.757, p = 0.008 

19 Onderzoek 12.4 (33.1) 4.0 (17.0) t = 2.840, p = 0.007 

20 Pilot 23.9 (37.2) 12.5 (23.2) t = 2.742, p = 0.009
25

 

* Omdat er bij dit inhoudaspect een hypothese is opgesteld, is dit resultaat bij een eenzijdige toetsing wel 

significant. 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. N = 49. 

                                                      
24

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 3.0 (7.8) in de persberichten versus 0.1 (0.7) in de nieuwsberichten (N = 38). t = 

2.218, p = 0.033 > 0.01. 
25

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 21.8 (36.8) in de persberichten versus 11.7 (22.5) in de nieuwsberichten (N = 

38). t = 1.980, p = 0.055 > 0.01. 
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Tabel 3.12. Relatief aantal woorden per inhoudaspect in pers- en nieuwsberichten 

Code Inhoudaspect Persberichten Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig)  

0 Aankondiging lancering 6.9% (4.7) 9.7% (6.0) t = -3.099, p = 0.003
26

 

2 Innovatie 2.5% (3.7) 0.9% (2.7) t = 2.793, p = 0.007
27

 

8.1 Verkrijgbaarheid 4.3% (5.6) 2.1% (4.0) t = 2.962, p = 0.005 

8.2 Meer informatie 0.7% (1.6) 0.1% (0.4) t = 2.600, p = 0.012*
28

 

9 Voordelen 7.2% (9.0) 3.8% (7.2) t = 2.725, p = 0.009
29

 

12.1 Positieve evaluatie organisatie 4.6% (7.4) 1.3% (4.2) t = 3.042, p = 0.004 

14 Beperkingen 0.4% (2.4) 6.5% (11.1) t = -4.103, p = 0.000 

15 Concurrenten 0.0% (0.0) 3.9% (7.2) t = -3.765, p = 0.000 

19 Onderzoek 2.7% (7.3) 0.8% (3.4) t = 2.852, p = 0.006 

21.2 Positieve gevolgen consument 1.5% (3.8) 0.8% (2.6) t = 2.545, p = 0.014*
30

 

* Omdat er bij dit inhoudaspect een hypothese is opgesteld, is dit resultaat bij een eenzijdige toetsing wel 

significant. 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

 N = 49 

 

Bij een vergelijking van de absolute en relatieve resultaten, blijkt dat deze resultaten enigszins van 

elkaar verschillen. In tabel 3.13 wordt daarom een overzicht gegeven van de overeenkomsten en 

verschillen tussen de twee analyses. 

 

 

  

                                                      
26

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 6.7% (4.5) in persberichten versus 9.3% (6.0) in nieuwsberichten (N = 38). t =  

-2.431, p = 0.020 > 0.01). 
27

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 2.4% (3.6) in persberichten versus 0.9% (2.5) in nieuwsberichten (N = 38). t = 

2.258, p = 0.030 > 0.01). 
28

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 0.6% (1.7) in persberichten versus 0.1% (0.5) in nieuwsberichten (N = 38). t = 

1.988, p = 0.054 > 0.01).  
29

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 6.6% (8.2) in persberichten versus 4.1% (7.5) in nieuwsberichten (N = 38).  t = 

1.711, p = 0.095 > 0.01). 
30

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 1.6% (3.7) in persberichten versus 0.8% (2.5) in nieuwsberichten (N = 38). t = 

2.335, p = 0.025 > 0.01). 
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Tabel 3.13. Overeenkomsten en verschillen tussen absolute en relatieve resultaten 

Code Inhoudaspect Significant bij woorden 

absoluut? 

Significant bij woorden 

relatief? 

0 Aankondiging lancering Nee Ja – meer in nieuwsbericht 

1 Belang consument Ja – meer in persbericht Nee 

2 Innovatie Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

3 Wat kun je ermee Ja – meer in persbericht Nee 

7.2 Intrinsieke kenmerken  Ja – meer in persbericht Nee 

8.1 Verkrijgbaarheid  Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

8.2 Meer informatie  Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

9 Voordelen  Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

11.2 Positieve kenmerken organisatie Ja – meer in persbericht Nee 

12.1 Positieve evaluatie organisatie Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

14 Beperkingen Ja – meer in nieuwsbericht Ja – meer in nieuwsbericht 

15 Concurrenten Ja – meer in nieuwsbericht Ja – meer in nieuwsbericht 

19 Onderzoek  Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

20 Pilot Ja – meer in persbericht Nee 

21.2 Positieve gevolgen consument Nee Ja – meer in persbericht 

 

 

§3.4.2. Verschil in nadruk per frame 

Het verschil in absoluut en relatief aantal woorden tussen pers- en nieuwsberichten is uiteraard ook 

op frameniveau berekend. In tabel 3.14 en 3.15 worden de resultaten weergegeven van de analyses. 

Omdat ook op frameniveau de absolute en relatieve resultaten enigszins van elkaar verschillen, 

wordt in tabel 3.16 een overzicht gegeven van de overeenkomsten en verschillen tussen de twee 

analyses.  
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Tabel 3.14. Absoluut aantal woorden per frame in pers- en nieuwsberichten 

Nr. Frame Persberichten Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

0 Aankondiging lancering 24.8 (15.7) 23.5 (14.4) t = 0.518, p = 0.607 

1 Neutrale productinformatie 141.3 (98.3) 90.2 (66.7) t = 3.645, p = 0.001 

2 Positieve productinformatie 119.0 (104.8) 35.9 (37.8) t = 5.848, p = 0.000 

3 Negatieve productinformatie 2.5 (13.0) 23.7 (50.1) t = -2.878, p = 0.006
31

 

4 Neutrale organisatie-informatie 18.2 (39.2) 5.0 (12.6) t = 2.843, p = 0.007 

5 Positieve organisatie-informatie 16.6 (39.8) 7.3 (21.8) t = 2.168, p = 0.035
32

 

6 Negatieve organisatie-informatie 5.0 (14.5) 10.0 (18.4) t = -1.694, p = 0.097 

7 Neutrale omgevingsfactoren 29.9 (28.7) 48.3 (46.5) t = -2.406, p = 0.020*
33

 

8 Positieve omgevingsfactoren 6.9 (30.1) 2.5 (9.8) t = 1.004, p = 0.320 

9 Negatieve omgevingsfactoren 0.0 (0.0) 2.7 (12.8) t = -1.465, p = 0.150 

10 Ontwikkeltraject 39.1 (47.1) 18.4 (27.7) t = 4.179, p = 0.000 

 Totaal 403.3 (190.7) 267.5 (117.3) t = 4.740, p = 0.000 

* Omdat er bij dit frame een hypothese is opgesteld, is dit resultaat bij een eenzijdige toetsing wel significant. 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

N = 49 

 

  

                                                      
31

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 2.1 (13.1) in persberichten versus 22.6 (54.5) in nieuwsberichten (N = 38). t =  

-2.241, p = 0.031 > 0.01).  
32

 Frame 5 (positieve organisatie-informatie) is zonder de nieuwsberichten van het ANP wel significant: 21.1 

(44.3) in persberichten versus 8.1 (23.4) in nieuwsberichten (t = 2.520, p = 0.016). Omdat over dit frame een 

hypothese is opgesteld, is het resultaat bij een eenzijdige toetsing wel significant.  
33

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 30.5 (29.2) in persberichten versus 52.0 (48.6) in nieuwsberichten (N = 38). t = 

 -2.396, p = 0.022 > 0.01.  
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Tabel 3.15. Relatief aantal woorden per frame in pers- en nieuwsberichten 

Nr. Frame Persberichten Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

0 Aankondiging lancering 6.9% (4.7) 9.7% (6.0) t = -3.099, p = 0.003 

1 Neutrale productinformatie 34.3% (17.3) 35.7% (24.1) t = -0.489, p = 0.627 

2 Positieve productinformatie 27.6% (17.6) 12.8% (11.7) t = 6.243, p = 0.000 

3 Negatieve productinformatie 0.9% (4.4) 7.4% (12.9) t = -3.518, p = 0.001 

4 Neutrale organisatie-informatie 4.6% (7.6) 1.8% (4.7) t = 2.972, p = 0.005 

5 Positieve organisatie-informatie 3.5% (9.7) 2.2% (6.0) t = 1.246, p = 0.219 

6 Negatieve organisatie-informatie 1.6% (4.7) 3.7% (7.4) t = -1.977, p = 0.054 

7 Neutrale omgevingsfactoren 8.3% (8.3) 18.2% (16.9) t = -3.888, p = 0.000 

8 Positieve omgevingsfactoren 1.9% (8.8) 0.9% (3.9) t = 0.680, p = 0.500 

9 Negatieve omgevingsfactoren 0.0% (0.0) 0.8% (3.6) t = -1.487, p = 0.143 

10 Ontwikkeltraject 10.5% (14.0) 6.8% (10.9) t = 2.311, p = 0.025 

 Totaal 100% 100%  

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

N = 49 

 

Tabel 3.16. Overeenkomsten en verschillen tussen absolute en relatieve resultaten 

Nr. Frame Significant bij woorden 

absoluut? 

Significant bij woorden 

relatief? 

0 Aankondiging lancering Nee Ja – meer in nieuwsbericht 

1 Neutrale productinformatie Ja – meer in persbericht Nee 

2 Positieve productinformatie Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

3 Negatieve productinformatie Ja – meer in nieuwsbericht Ja – meer in nieuwsbericht 

4 Neutrale organisatie-informatie Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

5 Positieve organisatie-informatie Nee Nee 

6 Negatieve organisatie-informatie Nee Nee 

7 Neutrale omgevingsfactoren Ja – meer in nieuwsbericht Ja – meer in nieuwsbericht 

8 Positieve omgevingsfactoren Nee Nee 

9 Negatieve omgevingsfactoren Nee Nee 

10 Ontwikkeltraject Ja – meer in persbericht Nee 

 

In hoofdstuk 1 zijn de dimensies ‘Intern/Extern’ en ‘Positief/Negatief’ besproken. Het verschil in 

absoluut en relatief aantal woorden tussen pers- en nieuwsberichten is met behulp van een Paired-

Samples T-Test ook op dit globale niveau berekend. In tabel 3.17 en 3.18 worden de resultaten van 

deze analyses weergegeven. Omdat ook hier de absolute en relatieve resultaten enigszins van elkaar 
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verschillen, wordt in tabel 3.19 een overzicht gegeven van de overeenkomsten en verschillen tussen 

de twee analyses.  

 

Tabel 3.17. Absoluut aantal woorden per dimensie in pers- en nieuwsberichten 

Dimensie Persberichten Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

Evaluerend - positief 142.5 (123.7) 45.7 (47.0) t = 5.918, p = 0.000 

Evaluerend – negatief 7.5 (18.8) 36.4 (59.4) t = -3.278, p = 0.002 

Thematisch – product 262.9 (172.3) 149.9 (84.5) t = 4.623, p = 0.000 

Thematisch – organisatie 39.7 (55.8) 22.3 (29.9) t = 2.743, p = 0.009 

Thematisch – omgeving
34

  36.7 (41.5) 53.4 (50.6) t = -1.928, p = 0.060 

Thematisch – intern 302.6 (190.0) 172.2 (89.2) t = 4.745, p = 0.000 

Thematisch – extern  36.7 (41.5) 53.4 (50.6) t = -1.928, p = 0.060 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

N = 49 

 

Tabel 3.18. Relatief aantal woorden per dimensie in pers- en nieuwsberichten 

Dimensie Persberichten Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

Evaluerend – positief 

Evaluerend – negatief 

32.9% (20.5) 

2.5% (6.2) 

15.9% (13.7) 

11.8% (15.1) 

t = 6.558, p = 0.000 

t = -4.234, p = 0.000 

 

Totaal evaluerend 

 

 

35.4% 

 

27.7% 

 

De rest is neutraal 

Thematisch – product 

Thematisch – organisatie 

Thematisch – omgeving 

62.8% (20.7) 

9.7% (12.0) 

10.1% (12.1) 

55.9% (20.8) 

7.7% (10.5) 

19.9% (17.8) 

t = 2.362, p = 0.022 

t = 1.245, p = 0.219 

t = -4.115, p = 0.000 

 

Totaal thematisch 

 

 

82.6% 

 

83.5% 

 

De rest is aankondiging en 

ontwikkeltraject 

 

Thematisch – intern 

Thematisch – extern 

72.5% (17.6) 

10.1% (12.1) 

63.6% (19.2) 

19.9% (17.8) 

t = 3.072, p = 0.003 

t = -4.115, p = 0.000 

 

Totaal thematisch 

 

 

82.6% 

 

83.5% 

 

De rest is aankondiging en 

ontwikkeltraject 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

N = 49 

                                                      
34

 De thematisch- externe dimensie bestaat alleen uit het thematische omgevingsaspect, waardoor hun 

resultaten met elkaar overeenkomen. 
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Tabel 3.19. Overeenkomsten en verschillen tussen absolute en relatieve resultaten 

Dimensie Significant bij woorden absoluut? Significant bij woorden relatief? 

Evaluerend - positief Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

Evaluerend – negatief Ja – meer in nieuwsbericht Ja – meer in nieuwsbericht 

Thematisch – product Ja – meer in persbericht Nee 

Thematisch – organisatie Ja – meer in persbericht Nee 

Thematisch – omgeving  Nee Ja – meer in nieuwsbericht 

Thematisch – intern Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

Thematisch – extern  Nee Ja – meer in nieuwsbericht 

 

Samenvattend: vijf van de elf frames worden in persberichten qua relatief aantal woorden anders 

benadrukt dan in nieuwsberichten. In persberichten wordt er meer nadruk gelegd op positieve 

productinformatie en neutrale organisatie-informatie. In nieuwsberichten wordt er meer nadruk 

gelegd op de aankondiging van de lancering, negatieve productinformatie en neutrale 

omgevingsfactoren.  
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§3.5. Verschil in positie 

 

Onderzoeksvraag 3: In hoeverre worden de elf frames in persberichten anders gepositioneerd (wat 

betreft de positie van de frames in de tekst) dan in nieuwsberichten?  

 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, is onderzocht of er een significant verschil tussen pers- 

en nieuwsberichten bestaat wat betreft de positie waarop de frames in de tekst voorkomen. Hierbij 

is zowel gekeken naar de eerst voorkomende als naar de gemiddelde relatieve zinpositie. Bij de eerst 

voorkomende positie gaat het om de plaats in de tekst waar het frame de eerste keer wordt 

genoemd. Het aantal keer dat het frame in de tekst voorkomt, speelt hierbij geen rol. Bij de 

gemiddelde positie gaat het om de plaats in de tekst waar het frame zich gemiddeld bevindt. Bij de 

gemiddelde positie zijn de posities van alle keren dat het frame in de tekst voorkomt bij elkaar 

opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal keer dat het frame in de tekst voorkwam.
35

  

 

§3.5.1. Verschil in positie per inhoudaspect 

Bij de eerst voorkomende relatieve zinpositie van de inhoudaspecten is er zowel een Paired-Samples 

T-Test als een Independent-Samples T-Test uitgevoerd.
36

 Bij beide toetsen zijn er geen significante 

verschillen tussen pers- en nieuwsberichten gevonden. Uit de analyses blijkt dus dat er geen 

significante verschillen zijn wat betreft de plaats in de tekst waar de eerste keer het inhoudaspect 

wordt genoemd.
37

  

Wat betreft de gemiddelde positie van de verschillende inhoudaspecten is een ander beeld te 

zien dan bij de eerst voorkomende positie. In tabel 3.20 worden de significante resultaten 

                                                      
35

 In verband met paarsgewijze analyses zijn bij het verschil in positie alleen de resultaten berekend over 

inhoudaspecten en frames waarbij voldoende waarnemingen zijn. Als leidraad is het resultaat op de McNemar-

test aangehouden. De resultaten werden berekend als de inhoudaspecten op frameniveau minimaal 20 keer in 

zowel het pers- als het nieuwsbericht voorkwamen (1/1). Dit was het geval voor de inhoudaspecten in frame 0 

(aankondiging lancering), frame 1 (neutrale productinformatie), frame 2 (positieve productinformatie) en 

frame 7 (neutrale omgevingsfactoren). Voor frame 10 (ontwikkeltraject) is een uitzondering gemaakt. Dit frame 

komt namelijk 19 keer in zowel het pers- als het nieuwsbericht voor. Omdat dit zo dicht bij de minimale grens 

van 20 gevallen ligt, is besloten om ook over de inhoudaspecten in dit frame de positie te berekenen. 
36

 Aangezien de analyses paarsgewijs zijn uitgevoerd, is een Paired-Samples T-Test het meest accuraat. Deze 

toets vergelijkt de zinposities van de inhoudaspecten en frames binnen de paren. Omdat er paarsgewijs wordt 

vergeleken, worden alleen de inhoudaspecten en frames meegenomen die in beide berichten voorkomen. Als 

een inhoudaspect of frame wel in het pers- , maar niet in het nieuwsbericht voorkomt, wordt het inhoudaspect 

of frame helemaal niet meegenomen in de analyse. Omdat dit als gevolg heeft dat maar een beperkt aantal 

gevallen in de analyse wordt meegenomen, is ervoor gekozen om ook een Independent-Samples T-Test uit te 

voeren. Bij deze toets worden wel alle data meegenomen, ongeacht of de inhoudaspecten of frames zowel in 

het pers- als in het nieuwsbericht voorkomen.  
37

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is inhoudaspect 1 (belang consument) wel significant bij een paarsgewijze analyse: 35.0 (31.7) in persberichten 

versus 62.5 (25.0) in nieuwsberichten. t = -6.600, p = 0.003 < 0.01.   
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weergegeven van de Independent-Samples T-Test. De volgende inhoudaspecten hebben een 

significant lager gemiddelde in het pers- dan in het nieuwsbericht. Deze inhoudaspecten worden dus 

gemiddeld eerder in het persbericht genoemd dan in het nieuwsbericht: 

• Inhoudcode 12.1: Positieve evaluatie door de organisatie; 

• Inhoudcode 25: Strategie van de organisatie. 

 

De volgende inhoudaspecten hebben een significant hoger gemiddelde in het pers- dan in het 

nieuwsbericht. Deze inhoudaspecten worden dus gemiddeld eerder in het nieuwsbericht genoemd 

dan in het persbericht: 

• Inhoudcode 19: Voorafgaand aan de lancering uitgevoerd onderzoek; 

• Inhoudcode 20: Voorafgaand aan de lancering uitgevoerde pilot; 

• Inhoudcode 21.3: Negatieve gevolgen voor de consument. 

 

Tabel 3.20. Gemiddelde positie per inhoudaspect in pers- en nieuwsberichten 

Code Inhoudaspect Persberichten Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

12.1 Positieve evaluatie organisatie N = 48 

50.7 (29.7) 

N = 12 

75.8 (18.0) 

t = -3.732,  

p = 0.001 

19 Onderzoek N = 27 

50.0 (27.0) 

N = 11 

31.2 (13.6) 

t = 2.836,  

p = 0.008 

20 Pilot N = 32 

57.7 (30.5) 

N = 46 

39.9 (21.2) 

t = 2.856,  

p = 0.006 

21.3 Negatieve gevolgen consument N = 5 

88.9 (8.8) 

N = 2 

4.6 (6.4) 

t = 12.050,  

p = 0.000 

25 Strategie organisatie N = 10 

32.1 (16.2) 

N = 4 

79.1 (8.4) 

t = -5.436,  

p = 0.000 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

 

§3.5.2. Verschil in positie per frame 

De Paired-Samples T-Test en de Independent-Samples T-Test zijn ook op frameniveau uitgevoerd. Bij 

de Paired-Samples T-Test werd één significant resultaat gevonden bij de eerst voorkomende relatieve 

positie (N =33). In persberichten komt positieve productinformatie voor het eerst voor op 13.5% 

(13.0) van de tekst. In nieuwsberichten komt positieve productinformatie voor het eerst voor op 

31.1% (24.3) van de tekst. In persberichten wordt positieve productinformatie dus qua eerst 

voorkomende positie significant eerder in de tekst genoemd dan in nieuwsberichten (t = -4.249, p = 

0.000 < 0.01). Bij de Independent-Samples T-Test werden geen significante resultaten gevonden.  
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Wat betreft de gemiddelde positie van de frames werd er met de Independent-Samples T-

Test één significant verschil tussen pers- en nieuwsberichten gevonden. In persberichten komt 

informatie over het ontwikkeltraject gemiddeld op 53.4% (28.0) van de tekst voor. In 

nieuwsberichten komt deze informatie gemiddeld op 37.6% (19.7) van de tekst voor. Informatie over 

het ontwikkeltraject komt qua gemiddelde positie dus significant eerder in het nieuws- dan in het 

persbericht voor (t = 3.763, p = 0.000 < 0.01).   

 

Samenvattend: twee van de elf frames worden in persberichten anders gepositioneerd dan in 

nieuwsberichten. Positieve productinformatie is in persberichten eerder in de tekst te vinden dan 

in nieuwsberichten. Informatie over het ontwikkeltraject is in nieuwsberichten eerder in de tekst 

te vinden dan in persberichten.  
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Paragraaf 3.6. Overzichtstabel resultaten 

 

In tabel 3.21 wordt een overzicht gegeven van alle significante inhoudelijke verschillen tussen pers- en nieuwsberichten die in dit onderzoek aan het licht 

zijn gekomen. 

 

Tabel 3.21. Overzicht van de significante inhoudelijke verschillen tussen pers- en nieuwsberichten 

Nr. Frame Globale frequentie Toevoeging/verwijdering Woorden absoluut Woorden relatief Eerste positie Gemiddelde positie 

0 Aankondiging Meer in NB - - Meer in NB - - 

1 Neutrale productinformatie 

3. Wat kun je met product 

4. Hoe werkt product 

6. Doelgroep 

7.1. Prijs/kosten 

7.2. Intrinsieke kenmerken 

21.1. Neutrale gevolgen consument 

24.1. Neutrale verwachtingen 

28. Toekomstige stappen 

Meer in PB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Verwijderd in NB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Meer in PB 

Meer in PB 

- 

- 

- 

Meer in PB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 Positieve productinformatie 

1. Belang consument 

2. Onderscheidend karakter 

8.1. Verkrijgbaarheid 

8.2. Meer informatie 

9. Voordelen 

Meer in PB 

- 

Meer in PB 

Meer in PB 

Meer in PB 

Meer in PB 

Verwijderd in NB 

Verwijderd in NB 

Verwijderd in NB 

Verwijderd in NB 

Verwijderd in NB 

Verwijderd in NB 

Meer in PB 

Meer in PB 

Meer in PB 

Meer in PB 

Meer in PB 

Meer in PB 

Meer in PB 

- 

Meer in PB 

Meer in PB 

Meer in PB 

Meer in PB 

Eerder in PB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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12.1. Positieve evaluatie organisatie 

13.1. Positieve gebruikersevaluatie 

21.2. Positieve gevolgen consument 

24.2. Positieve verwachtingen 

31. Communicatie rond lancering 

Meer in PB 

Meer in PB 

- 

- 

- 

Verwijderd in NB 

- 

- 

- 

- 

Meer in PB 

- 

- 

- 

- 

Meer in PB 

- 

Meer in PB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Eerder in PB 

- 

- 

- 

- 

3 Negatieve productinformatie 

12.2. Negatieve evaluatie organisatie 

13.2. Negatieve gebruikersevaluatie 

14. Beperkingen 

21.3. Negatieve gevolgen consument 

24.3. Negatieve verwachtingen 

Meer in NB  

- 

- 

Meer in NB 

- 

Meer in NB 

Toegevoegd in NB 

- 

- 

Toegevoegd in NB 

- 

- 

Meer in NB 

- 

- 

Meer in NB 

- 

- 

Meer in NB 

- 

- 

Meer in NB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Eerder in NB 

- 

4 Neutrale organisatie-informatie 

11.1. Neutrale kenmerken organisatie 

22.1. Neutrale gevolgen organisatie 

25. Strategie 

30. Wie gaat dit doen 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Meer in PB 

- 

- 

- 

- 

Meer in PB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Eerder in PB 

- 

5 Positieve organisatie-informatie 

10. Andere producten 

11.2. Positieve kenmerken organisatie 

22.2. Positieve gevolgen organisatie 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Meer in PB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 Negatieve organisatie-informatie 

11.3. Negatieve kenmerken organisatie 

22.3. Negatieve gevolgen organisatie 

26. Belang organisatie 

Meer in NB  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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7 Neutrale omgevingsfactoren 

5. Trend 

15. Concurrenten 

16. Andere partijen 

17.1. Voorgeschiedenis buitenwereld 

17.3. Precedenten buitenland 

18.1. Wegbereider product 

18.2. Situatie voorafgaand aan product 

23.1. Neutrale gevolgen maatschappij 

27. Achtergrondinformatie 

29. Juridische regelgeving 

Meer in NB  

- 

Meer in NB 

- 

Meer in NB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Toegevoegd in NB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Meer in NB 

- 

Meer in NB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Meer in NB 

- 

Meer in NB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 Positieve omgevingsfactoren 

23.2. Positieve gevolgen maatschappij 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9 Negatieve omgevingsfactoren 

23.3. Negatieve gevolgen maatschappij 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 Ontwikkeltraject 

17.2. Voorgeschiedenis binnen bedrijf 

19. Onderzoek 

20. Pilot 

- 

- 

Meer in PB 

- 

- 

- 

Verwijderd in NB 

- 

Meer in PB 

- 

Meer in PB 

Meer in PB 

- 

- 

- 

Meer in PB 

- 

- 

- 

- 

Eerder in NB 

- 

Eerder in NB 

Eerder in NB 
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§3.7. Motieven achter de transformaties  

 

In de vorige paragrafen is duidelijk geworden dat er transformaties plaatsvinden in het proces van 

pers- naar nieuwsbericht. De laatste onderzoeksvraag gaat over de mogelijke motieven achter deze 

transformaties. Kunnen de transformaties verklaard worden aan de hand van nieuwswaarde, 

leesbaarheid en objectiviteit?  

 

§3.7.1. Meer nadruk op het nieuwsfeit in nieuwsberichten 

In nieuwsberichten blijkt in vergelijking met persberichten meer nadruk gelegd te worden op de 

aankondiging van de lancering. Dit verschil geldt alleen voor het relatief aantal woorden, omdat 

nieuwsberichten significant minder woorden bevatten dan persberichten. Dat er in nieuwsberichten 

meer nadruk wordt gelegd op de aankondiging van de lancering, kan waarschijnlijk aan de hand van 

de motieven ‘leesbaarheid’, ‘nieuwswaarde’ en ‘objectiviteit’ worden uitgelegd.  

 Het doel van de journalist is de lezer op een zo begrijpelijk mogelijke manier op de hoogte te 

stellen van het nieuwsfeit. Door nadruk te leggen op de aankondiging van de lancering, maakt de 

journalist duidelijk dat dit het belangrijkste nieuws is. Hierdoor wordt het de lezer gemakkelijker 

gemaakt om de betekenis van het bericht te interpreteren. De leesbaarheid wordt verhoogd. 

 Het blijkt dat er vooral in de leads van de nieuwsberichten veel aandacht aan de 

aankondiging van de lancering wordt besteed. In persberichten bestaat 30.5% van de lead uit 

informatie over de aankondiging van de lancering. In nieuwsberichten is dit 56.9%. Dit resultaat kan 

verklaard worden aan de hand van de ‘Inverted Pyramid Structure Theory’ (Thomson et al., 2008). In 

deze theorie wordt namelijk gesteld dat in de lead een samenvatting van het belangrijkste nieuws 

wordt gegeven. Aangezien de aankondiging van de lancering het belangrijkste nieuwsfeit is, is het 

logisch dat deze informatie vooral in de lead benadrukt wordt.  

 De journalist blijkt in 21 van de 49 nieuwsberichten ervoor te kiezen om het nieuws vanuit 

een andere invalshoek te benaderen. Volgens Thomson et al. (2008) wordt de keuze voor een 

invalshoek gebaseerd op oordelen van de journalist. De verschillende aspecten van het nieuwsfeit 

worden beoordeeld op hun maatschappelijke belang en hun impact op het lezerspubliek. Het aspect 

met het grootste maatschappelijke belang en impact op het lezerspubliek wordt vaak als invalshoek 

gekozen. Dit heeft te maken met nieuwswaarde. De journalist benadert het nieuwsfeit vanuit de 

invalshoek die volgens hem of haar het grootste belang of impact heeft. 

 Nieuwswaarde speelt mogelijk ook op een andere manier een rol. Een journalist wil niet 

hetzelfde nieuws als iedereen brengen. Echter, als een journalist een persbericht als belangrijkste 

informatiebron gebruikt, is de kans groot dat anderen dit persbericht ook als informatiebron 
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gebruiken en dus hetzelfde nieuws brengen. Om toch met uniek nieuws te komen, kan de journalist 

het nieuwsfeit vanuit een andere invalshoek benaderen. In illustratie 3.4 is te zien dat de journalist 

van nieuwsbericht 11.1 ervoor kiest om de invalshoek van het persbericht over te nemen. Hierdoor 

zijn er weinig inhoudelijke verschillen tussen het pers- en het nieuwsbericht op te merken. De 

journalist van nieuwsbericht 11.2 heeft echter voor een andere invalshoek gekozen. Door deze 

invalshoekverandering zijn er grote inhoudelijke verschillen tussen het pers- en het nieuwsbericht. 

Door het nieuws vanuit een andere invalshoek te benaderen, brengt de journalist niet hetzelfde 

nieuws als de rest. In het persbericht wordt de nieuwswaarde ‘gevolgen’ benadrukt. In nieuwsbericht 

11.2 draait het echter vooral om de nieuwswaarde ‘negativiteit’. Hiermee worden twee vliegen in 

één klap geslagen: de nieuwswaarde wordt benadrukt en het bericht wordt objectiever (in dit geval 

zelfs negatief) gemaakt. 

 

 Illustratie 3.4   Invalshoekverandering in het nieuwsbericht 

 Persbericht 11 KPN start UMTS diensten in Nederland  - KPN klanten overal breedband online 

KPN gaat in juli van start met diensten over zijn nieuwe UMTS netwerk. 

 Nieuwsbericht 11.1 KPN komt met UMTS-diensten 

KPN biedt vanaf 15 juli UMTS-diensten aan. 

 Nieuwsbericht 11.2 

 

Oud-topman Paul Smits erkent miljarden-miskoop in 2000 - KPN zet 

grootscheeps in op umts 

Op de kop af vier jaar nadat KPN zich diep in de schulden had gestoken voor het 

verwerven van een umts-licentie, begint het telecombedrijf eindelijk met het 

aanbieden van snelle mobiele telefonie via deze technologie. 

 

Ook in illustratie 3.5 is te zien dat de journalist voor een andere invalshoek kiest dan de invalshoek 

die in het persbericht wordt gepresenteerd. Door deze invalshoekverandering wordt er in het 

nieuwsbericht nadruk gelegd op de nieuwswaarden ‘negativiteit’ en ‘gevolgen’. Ook hier is te zien 

dat het bericht bovendien objectiever wordt. 
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 Illustratie 3.5 Invalshoekverandering in het nieuwsbericht 

 Persbericht 20 Onderzoek toont aan: 4 op de 5 mensen afgeleid tijdens mobiel bellen 

Daarom introduceert Vodafone ''Vodafone Onder Ons'' dat mensen in staat 

stelt écht de tijd te nemen en aandacht te geven aan hun dierbaren aan de 

telefoon (zin 4). 

 Nieuwsbericht 20 Voor maar een tientje een maand lang niet luisteren 

Voor wie het ‘zinloos gebel’ in bus, trein of op straat nu al een gruwel is, 

introduceert Vodafone over een week de ultieme nachtmerrie: een mobiel 

abonnement waarbij vier gezinsleden of vrienden een maand met elkaar 

kunnen bellen voor slechts tien euro (zin 1). 

 

§3.7.2. Minder nadruk op neutrale interne informatie in nieuwsberichten 

In nieuwsberichten wordt minder nadruk gelegd op neutrale interne informatie. Dit resultaat kan 

vermoedelijk aan de hand van alle drie de genoemde motieven worden verklaard.  

 Neutrale interne informatie lijkt de leesbaarheid in veel gevallen niet te bevorderen. Een 

uitgebreide beschrijving van het product of de organisatie leidt vaak af van het nieuwsfeit. Als er veel 

neutrale interne informatie wordt gegeven, wordt de lezer overspoeld met details en kan de 

hoofdgebeurtenis uit het oog worden verloren. Daarom wordt dit soort informatie in 

nieuwsberichten waarschijnlijk vaak weggelaten.  

Daarnaast is het voor de lezers vaak niet interessant om een uitgebreide beschrijving van het 

product of de organisatie te krijgen. Neutrale interne informatie krijgt over het algemeen pas 

nieuwswaarde als de lezer geïnteresseerd is in het product en er over denkt om het product aan te 

schaffen. Kortom, als de lezer een consument wordt. Zolang de lezer dit niet is, of geen intentie heeft 

om dit te worden, zijn details en kenmerken van het product of de organisatie nog niet interessant. 

 Neutrale interne informatie zou in nieuwsberichten ook vanuit het oogpunt van objectiviteit 

verwijderd kunnen worden. Hoewel dit minder expliciet wordt geuit, staat neutrale interne 

informatie vaak ook in het teken van het overtuigen van de lezer. Zo wordt er bij het inhoudaspect 

‘wat kun je met product of dienst’ vaak positieve informatie genoemd. In illustratie 3.6 wordt hiervan 

een voorbeeld gegeven. Deze informatie is minder feitelijk dan het lijkt. Er wordt benadrukt welke 

dingen er allemaal mogelijk worden door de aanschaf van het product. Dit behoort ook tot 

marketinginformatie. Vermoedelijk wordt deze informatie daarom in nieuwsberichten vaak 

weggelaten. 

 

 

 



68 | P a g i n a  
Masterscriptie Caro de Jong (0433578) 

 Illustratie 3.6 Het overtuigen van de lezer door het noemen van neutrale interne informatie 

 Persbericht 11 Met de komst van videotelefonie kunnen bellers elkaar ook zien tijdens een 

gesprek. Dankzij verregaande integratie van het mobiele toestel met het internet 

wordt het zelfs mogelijk om een videogesprek te houden met iemand achter een 

gewone PC met webcam – waar hij ook zit, in binnen- of buitenland. Met UMTS is 

het ook mogelijk om scherpe foto's en video's snel te versturen of ontvangen. (zin 

14-16). 

Zo kunnen gebruikers snel hoogwaardige videobeelden en muziekclips downloaden 

en wordt zelfs live televisie kijken mogelijk. Daarnaast wordt het mogelijk om 

tegelijk te bellen en i-mode™ te gebruiken. (zin 18-19). 

 

§3.7.3. Minder positieve- en meer negatieve interne informatie in nieuwsberichten 

In nieuwsberichten wordt minder nadruk gelegd op positieve interne informatie. In persberichten 

bestaat bijna 33% van het bericht uit positieve informatie. In nieuwsberichten is dat nog geen 16%. 

Bovendien wordt deze informatie in nieuwsberichten later in de tekst genoemd. Het motief achter 

deze transformatie is zeer waarschijnlijk het streven naar objectiviteit. Bij het motief van objectiviteit 

speelt het genreconflict tussen pers- en nieuwsberichten op het gebied van de communicatieve 

functie een rol. Het persbericht sluit niet aan bij de journalistieke waarde om het nieuws zo objectief 

mogelijk te brengen. De aspecten die puur gericht zijn op het overtuigen van de lezer om het product 

of de dienst aan te schaffen, worden om die reden waarschijnlijk vaak weggelaten in 

nieuwsberichten. 

Ruim 23% van de informatie in het nieuwsbericht wordt door de journalist expliciet aan de 

organisatie achter het persbericht toegeschreven. De journalist neemt hiermee afstand van de 

informatie en maakt zichzelf niet verantwoordelijk voor dit stukje tekst. De journalist maakt duidelijk 

dat hij of zij geen standpunt inneemt en hierover dus ‘neutraal’ blijft. In illustratie 3.1 werd hiervan al 

een voorbeeld gegeven. In het nieuwsbericht werd door de journalist duidelijk gemaakt dat de 

nieuwe dienst volgens de Rabobank veel voordelen heeft.  

 In nieuwsberichten is niet alleen minder positieve interne informatie te vinden, er is ook meer 

negatieve interne informatie te vinden. In persberichten is nog geen 2.5% van de informatie negatief 

geformuleerd. In nieuwsberichten bestaat daarentegen bijna 12% van het bericht uit negatieve 

informatie. In persberichten wordt er vanzelfsprekend bijna nooit over de negatieve kanten van het 

product of de dienst gerept. Er wordt een subjectief beeld geschept. Door het noemen van negatieve 

interne informatie biedt de journalist tegenwicht aan het eenzijdige positieve beeld dat door de 

organisatie wordt geschetst. In illustratie 3.7 is te zien dat de positieve informatie uit het persbericht 

wordt verwijderd en negatieve informatie wordt toegevoegd. 
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 Illustratie 3.7 Verwijderen van positieve informatie en toevoegen van negatieve informatie 

 Persbericht 31 MobielTV biedt 10 kanalen en een goede beeld- en geluidskwaliteit. Ook 

ondertitels zijn op het scherm te lezen (zin 3-4). 

 Nieuwsbericht 31 De tennisballen op Roland Garros zijn amper te zien op het minuscule 

beeldscherm van de mobieltjes waarmee KPN vanaf 5 juni tien televisiekanalen 

gaat uitzenden (zin 1). 

 

Vanuit de opvatting van White (2000) gezien, is er hier sprake van zowel ‘balans’ als ‘neutraliteit’. 

Balans, omdat de positieve informatie in het nieuwsbericht niet volledig wordt weggelaten. Er wordt 

echter wel tegengewicht geboden aan de eenzijdige versie van de organisatie door ook negatieve 

informatie toe te voegen. Hierdoor wordt er evenwicht geschept in de verschillende subjectieve 

evaluaties en worden er meerdere kanten van het nieuwsfeit belicht. Er is echter ook sprake van 

‘neutraliteit’, omdat er in nieuwsberichten veel minder evaluerende informatie is te vinden dan in 

persberichten. Persberichten bestaan voor ruim 35% uit evaluerende informatie. In nieuwsberichten 

is dit nog geen 28%. In nieuwsberichten wordt dus niet alleen evenwicht geschept in de verschillende 

subjectieve evaluaties, er wordt ook meer feitelijke informatie gegeven.  

 

3.7.4. Meer neutrale externe informatie in nieuwsberichten 

In nieuwsberichten wordt meer nadruk gelegd op neutrale externe informatie. Bij dit resultaat spelen 

vermoedelijk vooral de motieven ‘leesbaarheid’ en ‘objectiviteit’ een rol. 

 Bij het motief van leesbaarheid zou het genreconflict tussen pers- en nieuwsberichten op het 

gebied van doelgroep een rol kunnen spelen. Omdat persberichten voor journalisten worden 

geschreven en nieuwsberichten voor een heterogeen lezerspubliek, kan dezelfde tekst niet als zowel 

pers- als nieuwsbericht dienen. Persberichtschrijvers mogen er vanuit gaan dan de context van het 

nieuws wel bekend is bij de journalist. Journalisten kunnen daar echter niet van uit gaan. Omdat 

kranten een heterogene doelgroep hebben, kan er niet verondersteld worden dat alle lezers op de 

hoogte zijn van de achtergrondinformatie bij het nieuwsfeit. Om het nieuws begrijpelijk en 

interpreteerbaar te maken voor de lezer, wordt er daarom in nieuwsberichten voorgeschiedenis 

toegevoegd. In illustratie 1.9 werd hier al een voorbeeld van gegeven. De journalist voegt informatie 

over de voorgeschiedenis van de Heineken EK-gadgets toe, zodat de lezer het huidige nieuwsfeit in 

het licht van eerdere gebeurtenissen kan interpreteren. Ook in illustratie 3.8 wordt voorgeschiedenis 

toegevoegd om het bericht leesbaarder te maken. De journalist verwijst in het nieuwsbericht naar 

een wetgeving van de overheid. Hierdoor begrijpt de lezer beter waarom Shell biobrandstof bij 

benzine gaat mengen. Indirect is hier ook het motief van objectiviteit te zien. Door de wetgeving van 
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de overheid te noemen, maakt de journalist duidelijk dat Shell dit in eerste instantie vanuit eigen 

motieven doet en dus niet per se vanuit het belang van de consument. 

   

 Illustratie 3.8 Toevoegen van voorgeschiedenis in nieuwsbericht om leesbaarheid te vergroten 

 Persbericht 3 Shell introduceert Euro 95 benzine met biocomponent 

Shell mengt vanaf 1 januari 2006 een deel van haar Euro 95 benzine bij met een 

biocomponent. 

 Nieuwsbericht 3 Nieuwsbericht 3: Shell gaat biobrandstof bij benzine mengen 

De overheid heeft bepaald dat vanaf 2007 motorbrandstoffen voor 2 procent uit 

biobrandstof moeten bestaan. 

 

Het motief van objectiviteit speelt waarschijnlijk ook een rol bij het noemen van de concurrenten. 

Ook door het noemen van de concurrenten biedt de journalist tegenwicht aan het eenzijdige beeld 

dat door de organisatie wordt geschetst. In persberichten wordt vaak de indruk gewekt dat de 

organisatie als eerste met een nieuw product of dienst komt. Door informatie over de concurrenten 

te geven, laat de journalist in het nieuwsbericht vaak zien dat dit niet het geval is. In illustratie 3.9 

wordt hier een voorbeeld van gegeven. Vanuit de definitie van White (2000) gezien, is hier sprake 

van ‘balans’, omdat er meerdere partijen worden belicht. 

 

 Illustratie 3.9 Noemen van concurrenten in het nieuwsbericht om objectiviteit te vergroten 

 Persbericht 4 Mobiele teksttelefoon voor doven en slechthorenden 

Binnenkort kunnen doven en slechthorenden kennis maken met alle voordelen 

van mobiele communicatie dankzij een unieke samenwerking tussen KPN, 

AnnieS en TNO. (zin 3) 

 Nieuwsbericht 4 KPN doet proef met mobieltje voor doven 

KPN wil in navolging van zijn concurrenten een mobiele telefoon op de markt 

brengen voor doven en slechthorenden. (zin 1).  

Telecombedrijf Telfort, dat wordt overgenomen door KPN, lanceerde vorig jaar 

al de Buddy voor mobiel telefoonverkeer voor doven en slechthorenden. 

Vodafone en T-Mobile hebben ook Blackberry's in de aanbieding voor deze 

doelgroep. (zin 9-10). 

 

Ook het toevoegen van voorgeschiedenis kan leiden tot een objectiever nieuwsbericht. In illustratie 

3.10 wordt getoond hoe er door middel van het toevoegen van voorgeschiedenis een kritische noot 

bij het nieuwsfeit geplaatst kan worden.  
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 Illustratie 3.10 Toevoegen van voorgeschiedenis in nieuwsbericht om objectiviteit te vergroten 

 Persbericht 1 KPN en Tele2-Versatel geven digitale televisiemarkt nieuwe impuls 

KPN en Tele2-Versatel maken vandaag bekend dat zij een 

distributieovereenkomst hebben gesloten op het gebied van digitale televisie. 

(zin 1).  

 Nieuwsbericht 1 KPN TV gaat livevoetbal aanbieden 

De samenwerking is opmerkelijk, omdat Versatel eind 2004 voor ruim euro 90 

mln de exclusieve rechten kocht voor de distributie van livebeelden van 

eredivisiewedstrijden. Versatel investeerde vervolgens honderden miljoenen 

euro's in het geschikt maken van zijn netwerk om de beelden exclusief aan zijn 

abonnees te kunnen aanbieden. De vraag naar het voetbalproduct viel echter 

zwaar tegen. Na een jaar had het bedrijf minder dan de helft van het aantal 

beoogde klanten. Inmiddels is Versatel overgenomen door Tele2. (zin 4-8). 

 

Neutrale externe informatie bestaat over het algemeen uit objectieve en controleerbare informatie. 

Door deze informatie toe te voegen, en positieve interne informatie te verwijderen, wordt het 

nieuwsbericht dus objectiever gemaakt. White (2000) zou hier spreken van ‘neutraliteit’.   

 

§3.7.5. Minder ontwikkeltraject in nieuwsberichten 

In nieuwsberichten wordt minder nadruk gelegd op het ontwikkeltraject. Als er aandacht aan het 

ontwikkeltraject wordt besteed, is deze informatie in nieuwsberichten echter wel eerder in de tekst 

te vinden. Dat er in nieuwsberichten minder nadruk wordt gelegd op het ontwikkeltraject is 

waarschijnlijk vanuit het motief van objectiviteit te verklaren.  

  In persberichten wordt informatie over het ontwikkeltraject vaak als rechtvaardiging gegeven 

voor een behoefte vanuit de maatschappij aan het product of de dienst. Door te verwijzen naar een 

uitgevoerd onderzoek wordt er vaak gesteld dat het gelegitimeerd is om het product of de dienst te 

lanceren. Volgens de organisatie zitten gebruikers op het product of de dienst te wachten. In 

illustraties 3.11 en 3.12 worden hier voorbeelden van gegeven.  
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 Illustratie 3.11 Een uitgevoerd onderzoek als rechtvaardiging voor de lancering van het product 

 Persbericht 31 KPN lanceert als eerste in Europa grootschalig netwerk voor mobiele TV 

Onderzoek van bureau Motivaction in opdracht van MobielTV van KPN wijst 

namelijk uit dat Nederland juist op de gedwongen wachtmomenten stress ervaart 

en zoekt naar ontspanning tijdens het wachten. Driekwart van de Nederlanders 

ergert zich dagelijks aan momenten dat ze gedwongen ‘op pauze’ worden gezet. 

Uit het onderzoek blijkt dat het vele wachten leidt tot ergernis (63%), ongeduld 

(60%) en zelfs tot stress (50%). In het snelle leven van nu vindt 60% van de 

Nederlanders wachten ook niet meer passen. Bijna de helft van de Nederlanders 

geeft aan niet te weten wat te doen tijdens het wachten en zoekt naar 

ontspanning. Tachtig procent van de respondenten ziet televisie, als ze thuis zijn, 

als beste middel voor pure ontspanning. Meer dan de helft van de Nederlanders 

geeft zelfs aan zijn ergernissen los te kunnen laten door het kijken naar televisie. 

(zin 18-24). 

 

 Illustratie 3.12 Een uitgevoerd onderzoek als rechtvaardiging voor de lancering van de dienst 

 Persbericht 12 TPG Post en Rabobank introduceren nieuwe manier van facturen ontvangen en 

betalen  

Uit consumentenonderzoek is naar voren gekomen dat zij graag van meer 

leveranciers hun post digitaal zouden willen ontvangen en dat zij een integratie 

zouden willen tussen de digitale brievenbus en internetbankieren. (zin 27). 

 

Door te verwijzen naar een uitgevoerde pilot, proberen organisaties de lezers ervan te overtuigen dat 

het product goed functioneert omdat het vooraf is getest. Dit wordt in illustratie 3.13 getoond. 

 

 Illustratie 3.13 Een uitgevoerde pilot als rechtvaardiging voor goed functioneren van een product 

 Persbericht 21 Vodafone Nederland start landelijke campagne Vast Bellen en Internetten - Na 

succesvolle proeffase nu in alle Vodafone Winkels te koop  

Voor deze beperkte verkoopstrategie is bewust gekozen aangezien Vodafone als 

mobiele specialist niet eerder ervaring heeft kunnen opdoen met de verkoop en 

serviceverlening van vaste aansluitingen. Guy Laurence, CEO van Vodafone 

Nederland: ''De voorzichtige start in juni is voor ons heel nuttig geweest als 

voorbereiding op een probleemloze nationale launch. Enerzijds hebben we 

verbeteringen in onze interne processen kunnen doorvoeren, anderzijds heeft de 

feedback van onze klanten heel waardevolle informatie opgeleverd. (zin 5-7).  
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Organisaties verwijzen in persberichten dus naar onderzoeken en pilots om de lezer te overtuigen 

van de bruikbaarheid en het goed functioneren van het product of de dienst. Ook hier is de functie 

van marketinginstrument in terug te zien. Vermoedelijk wordt deze informatie daarom in 

nieuwsberichten minder benadrukt. 
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Hoofdstuk 4. Conclusie 

 

Dit onderzoek is gebaseerd op de aanname dat er transformaties plaatsvinden in het proces van 

pers- naar nieuwsbericht. Het karakter van deze transformaties en de motieven die daarbij een rol 

spelen, waren echter niet duidelijk en stonden in dit onderzoek centraal. Vandaar dat de 

onderstaande onderzoeksvragen aan de orde werden gesteld.  

 

1. In hoeverre worden er in persberichten andere frames gebruikt dan in nieuwsberichten? 

In persberichten komen significant meer zinnen voor met neutrale productinformatie en positieve 

productinformatie. In nieuwsberichten komen significant meer zinnen voor met de aankondiging van 

de lancering, negatieve productinformatie, negatieve organisatie-informatie en neutrale 

omgevingsfactoren. 

 

2. In hoeverre worden de elf verschillende frames in persberichten anders benadrukt dan in 

nieuwsberichten? 

Vijf van de elf frames worden in persberichten anders benadrukt dan in nieuwsberichten. In 

persberichten wordt er meer nadruk gelegd op positieve productinformatie en neutrale organisatie-

informatie. In nieuwsberichten wordt er meer nadruk gelegd op de aankondiging van de lancering, 

negatieve productinformatie en neutrale omgevingsfactoren.  

 

3. In hoeverre worden de elf verschillende frames in persberichten anders gepositioneerd dan in 

nieuwsberichten?  

Twee van de elf frames worden in persberichten anders gepositioneerd dan in nieuwsberichten. 

Positieve productinformatie is in persberichten eerder in de tekst te vinden dan in nieuwsberichten. 

Informatie over het ontwikkeltraject is in nieuwsberichten eerder in de tekst te vinden dan in 

persberichten.  

 

4. In hoeverre kunnen deze verschillen tussen pers- en nieuwsberichten verklaard worden aan de 

hand van de motieven nieuwswaarde, leesbaarheid en objectiviteit?  

Zoals in §3.7 duidelijk is gemaakt, lijken de inhoudelijke verschillen tussen pers- en nieuwsberichten 

aan de hand van nieuwswaarde, leesbaarheid en objectiviteit te kunnen worden verklaard. 

Nieuwswaarde maakt duidelijk waarom het nieuws voor de lezer van belang is en waarom hij of zij de 

krant moet lezen. Objectiviteit zorgt ervoor dat journalisten meer zijn dan alleen ‘boodschappers’ 

van de wervende teksten van organisaties. Leesbaarheid zorgt ervoor dat het nieuws voor een grote 

groep mensen beschikbaar wordt. Nieuwswaarde, leesbaarheid en neutraliteit lijken daarom naar 

het bestaansrecht van kranten te verwijzen en de kwaliteit van de berichten te waarborgen.  
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Voorafgaand aan het onderzoek zijn er 16 verwachtingen geformuleerd over de resultaten op de 

onderzoeksvragen. In tabel 4.1 wordt getoond welke hypotheses wel en niet worden bevestigd. 11 

van de 16 hypotheses worden niet door de resultaten bevestigd en daarom verworpen. De andere 5 

hypotheses worden wel door de resultaten bevestigd. Deze hypotheses worden daarom 

aangenomen: 

• H1-a: In persberichten wordt positieve productinformatie meer benadrukt dan in 

nieuwsberichten.  

• H1-b: In persberichten wordt positieve productinformatie eerder gepositioneerd dan in 

nieuwsberichten (alleen bij eerst voorkomende positie in de tekst). 

• H3-a: In persberichten wordt negatieve productinformatie minder benadrukt dan in 

nieuwsberichten. 

• H5-a: In persberichten wordt neutrale omgevingsinformatie minder benadrukt dan in 

nieuwsberichten. 

• H8-a: In persberichten wordt het ontwikkeltraject meer benadrukt dan in nieuwsberichten 

(alleen bij absoluut aantal woorden).  

 

Bij één hypothese wijzen de resultaten juist in de tegenovergestelde richting dan verwacht: 

• H8-b: In persberichten wordt het ontwikkeltraject eerder gepositioneerd dan in 

nieuwsberichten.  

 

Bij neutrale productinformatie en neutrale organisatie-informatie (samen neutrale interne 

informatie) werden voorafgaand aan het onderzoek geen verwachtingen geformuleerd over de 

inhoudelijke verschillen tussen pers- en nieuwsberichten. Die verschillen bleken er echter wel te zijn. 

In persberichten blijkt in vergelijking met nieuwsberichten qua absoluut aantal woorden meer 

nadruk te worden gelegd op neutrale productinformatie. Ook neutrale organisatie-informatie blijkt in 

persberichten meer benadrukt te worden (zowel absoluut als relatief). Ook over de aankondiging van 

de lancering werd geen verwachting geformuleerd. Hier bleek echter wel degelijk een significant 

verschil te zijn tussen pers- en nieuwsberichten. De aankondiging van de lancering wordt in 

nieuwsberichten significant meer benadrukt dan in persberichten. 
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Tabel 4.1. Overzicht van bevestiging van de hypotheses uit het onderzoek 

 Nr. Hypothese Bevestiging? 

 H1-a Positieve productinformatie wordt in persberichten meer benadrukt dan in nieuwsberichten. Ja 

Positieve interne  H1-b Positieve productinformatie wordt in persberichten eerder gepositioneerd dan in nieuwsberichten. Ja, maar alleen bij eerste positie 

informatie H2-a Positieve organisatie-informatie wordt in persberichten meer benadrukt dan in nieuwsberichten. Nee 

 H2-b Positieve organisatie-informatie wordt in persberichten eerder gepositioneerd dan in nieuwsberichten. Nee 

    

 H3-a Negatieve productinformatie wordt in persberichten minder benadrukt dan in nieuwsberichten. Ja 

Negatieve interne H3-b Negatieve productinformatie wordt in persberichten later gepositioneerd dan in nieuwsberichten. Nee 

informatie H4-a Negatieve organisatie-informatie wordt in persberichten minder benadrukt dan in nieuwsberichten. Nee 

 H4-b Negatieve organisatie-informatie wordt in persberichten later gepositioneerd dan in nieuwsberichten. Nee 

    

Neutrale externe H5-a Neutrale omgevingsinformatie wordt in persberichten minder benadrukt dan in nieuwsberichten. Ja 

informatie H5-b Neutrale omgevingsinformatie wordt in persberichten later gepositioneerd dan in nieuwsberichten. Nee 

    

Positieve externe H6-a Positieve omgevingsinformatie wordt in persberichten meer benadrukt dan in nieuwsberichten. Nee 

informatie H6-b  Positieve omgevingsinformatie wordt in persberichten eerder gepositioneerd dan in nieuwsberichten. Nee 

    

Negatieve externe H7-a Negatieve omgevingsinformatie wordt in persberichten minder benadrukt dan in nieuwsberichten. Nee 

informatie H7-b Negatieve omgevingsinformatie wordt in persberichten later gepositioneerd  dan in nieuwsberichten. Nee 

    

Ontwikkeltraject H8-a Ontwikkeltraject wordt in persberichten meer benadrukt dan in nieuwsberichten. Ja, maar alleen absoluut 

 H8-b Ontwikkeltraject wordt in persberichten eerder gepositioneerd dan in nieuwsberichten. Nee, juist tegenovergesteld 
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Is de journalistieke waarde van onafhankelijkheid in het geding?  

Er wordt beweerd dat journalisten vatbaar zijn voor informatie uit de PR-industrie, omdat ze te 

weinig tijd hebben voor actieve nieuwsvergaring. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna 45% van het 

nieuwsbericht bestaat uit informatie uit het persbericht. Pers- en nieuwsberichten komen dus voor 

een groot gedeelte overeen. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat het gebruikte 

onderzoeksmateriaal juist bestaat uit nieuwsberichten die expliciet op persberichten zijn gebaseerd. 

Dat er een hoog percentage van overeenstemming gevonden zou worden, stond daardoor van te 

voren al vast.  

 Over het hele genre van pers- en nieuwsberichten kunnen geen uitspraken worden gedaan, 

maar bij pers- en nieuwsberichten met het thema ‘de lancering van nieuwe of verbeterde producten 

en diensten’ lijken de betrouwbaarheid, transparantie en eigenheid van kranten niet echt op het spel 

te staan. Het klopt dat het persbericht ervoor zorgt dat het nieuwsbericht tot stand komt. Maar uit 

dit onderzoek blijkt dat journalisten de persberichten zeker niet klakkeloos overnemen. Ruim 55% 

van de informatie uit de nieuwsberichten blijkt niet op persberichten te zijn gebaseerd. Deze 

informatie is door journalisten zelf toegevoegd. Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat er in 21 van de 

49 nieuwsberichten voor een andere invalshoek wordt gekozen dan in de persberichten, dat 

positieve informatie in nieuwsberichten vaak verwijderd wordt, dat negatieve en contextuele 

informatie in nieuwsberichten wordt toegevoegd en dat er aanvullende bronnen worden gebruikt 

om nieuwsberichten te schrijven. In het proces van pers- naar nieuwsbericht vinden dus nog 

belangrijke transformaties plaats. Daarmee is de vraag uit de titel van deze scriptie beantwoord: 

persberichten blijken zeker geen kant-en-klare eindproducten te zijn!  
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Hoofdstuk 5. Discussie  

 

Om de inhoudelijke verschillen tussen pers- en nieuwsberichten in de toekomst nog beter te kunnen 

analyseren, worden in dit hoofdstuk nog een paar verbeterpunten en suggesties voor 

vervolgonderzoek aangedragen.  

 

Het onderzoeksmateriaal 

De nieuwsberichten die in dit onderzoek zijn gebruikt, zijn afkomstig van twaalf verschillende 

kranten. Uit onderzoek van Hijmans et al. (2009) blijkt dat het karakter van de krant van invloed is op 

de manier waarop er omgegaan wordt met berichten uit de PR-industrie. Uit hun onderzoek blijkt 

bijvoorbeeld dat het uitmaakt of een krant landelijk of regionaal wordt uitgegeven. De regionale 

krant uit hun onderzoek neemt meer informatie uit bronnen zoals persberichten letterlijk over dan 

de landelijke kranten.
38

 In dit onderzoek zijn zowel nieuwsberichten van landelijke als regionale 

kranten gebruikt. Er is niet onderzocht of het landelijke of regionale karakter effect heeft op de 

resultaten. Aangezien dit dus wel van invloed kan zijn, is het goed om hier in vervolgonderzoek 

rekening mee te houden.  

 Ook de landelijke kranten uit het onderzoek van Hijmans et al. (2009) verschillen onderling 

van elkaar in de omgang met berichten uit de PR-industrie en in de keuze van hun onderwerpen. 

Volgens Hijmans et al. heeft dit te maken met het dagblad- en lezersprofiel. Veronderstellingen over 

de verwachtingen en wensen van de lezers spelen hierbij een rol. Kranten bieden informatie aan die 

volgens hen interessant en belangrijk voor hun lezers is. In het corpus dat voor dit onderzoek is 

gebruikt, zijn nieuwsberichten van dagblad ‘Trouw’ oververtegenwoordigd. 14 van de 49 

nieuwsberichten zijn van deze krant afkomstig. Voor deze grote vertegenwoordiging in het corpus 

kan geen duidelijke verklaring worden gegeven. De selectie van de nieuwsberichten is op precies 

dezelfde wijze gegaan als bij de andere kranten. Of het dagblad- en lezersprofiel hierbij een rol 

speelt, is niet duidelijk. In vervolgonderzoek zou dit mogelijk onderzocht kunnen worden.  

 

Het analysesysteem 

Bij de inhoudanalyse werd alleen vastgesteld welke zinnen van het bericht tot de aankondiging van 

de lancering behoren. Daardoor kon worden vastgesteld hoeveel procent van het bericht aan de 

aankondiging zelf wordt besteed. De inhoud van de aankondiging van de lancering werd niet 

geanalyseerd. Dit is echter wel interessant. In de aankondiging kan nadruk worden gelegd op het 

                                                      
38

 Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het bijzondere aan deze regionale krant is dat de krant geen eigen 

binnenlandredactie heeft (Hijmans et al., 2009).  



79 | P a g i n a  
Masterscriptie Caro de Jong (0433578) 

unieke karakter van het product of de dienst, maar het is ook mogelijk dat juist de voordelen voor de 

organisatie worden benadrukt. In vervolgonderzoek zou het daarom interessant zijn om aan de 

aankondiging van de lancering zelf ook een inhoudaspect of een evaluatieve waarde (neutraal, 

positief of negatief) toe te kennen. Hierdoor ontstaat er waarschijnlijk meer inzicht in het karakter 

van de invalshoekverandering. Zo zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat de aankondiging in 

persberichten meestal positief wordt geformuleerd, terwijl er in nieuwsberichten meer sprake is van 

een neutrale aankondiging van het nieuwsfeit.  

 Alle zinnen werden vanuit het perspectief van de hoofdgebeurtenis gecodeerd. Dit had als 

voordeel dat de samenhang van de informatie in het bericht duidelijk wordt. Het coderen vanuit de 

hoofdgebeurtenis heeft echter als nadeel dat sommige informatie verloren gaat. Zinnen die vanuit 

het perspectief van de hoofdgebeurtenis zijn gecodeerd als voorgeschiedenis, kunnen zelf ook weer 

bepaalde inhoudaspecten bevatten. Door de voorgeschiedenis te bespreken, kan de journalist 

bijvoorbeeld ook beperkingen bij het product of de dienst plaatsen. In vervolgonderzoek zouden 

deze zinnen dubbel gecodeerd kunnen worden. Waarschijnlijk kunnen er dan specifiekere uitspraken 

gedaan worden over de motivatie van journalisten om aspecten zoals voorgeschiedenis te 

behandelen.  

  

Conclusies 

Uit dit onderzoek is gebleken dat er in pers- en nieuwsberichten slechts 1 à 2 procent van de tekst 

aan de frames ‘positieve omgevingsfactoren’ en ‘negatieve omgevingsfactoren’ wordt besteed. Deze 

aspecten lijken niet echt bij het thema ‘de lancering van nieuwe of verbeterde producten en 

diensten’ te horen. Bij de conclusies die over deze twee frames zijn getrokken, is enige 

terughoudendheid daarom op zijn plaats.  

In dit onderzoek zijn de inhoudelijke verschillen tussen pers- en nieuwsberichten onderzocht. 

Naar aanleiding van de resultaten zijn conclusies over het transformatieproces en de bijbehorende 

motieven getrokken. Het echte transformatieproces is in dit onderzoek echter niet onderzocht. En de 

motieven zijn op basis van een eigen interpretatie van het onderzoeksmateriaal afgeleid. Deze 

analyse was kwalitatief van aard en er is in dit onderzoek geen analysesysteem ontwikkeld om de 

motieven systematisch te analyseren. Het echte transformatieproces en de motieven hierachter 

worden pas duidelijk door met journalisten het proces te doorlopen. Vervolgonderzoek zou zich hier 

op kunnen richten. Het zou interessant zijn om journalisten te vragen of de transformaties een 

bewuste keuze zijn. En zo ja, wat de motieven achter de transformaties zijn.   
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Bijlage 1. Overzicht van inhoudaspecten inclusief voorbeelden 

 

Nr. Inhoudaspect Voorbeeld Bron 

0 Aankondiging van lancering product. Dit 

is het nieuwsfeit  

Google Inc. heeft vandaag Google Nieuws in het Nederlands geïntroduceerd.  Persbericht 9 

Zin 1 

1 Aanleiding om product te lanceren voor 

de consument  

Op deze wijze bieden wij onze klanten de UMTS-dekking die zij eisen”, aldus Uwe 

Bergheim, bestuursvoorzitter van E-Plus.  

Persbericht 14  

Zin 13 

2 Onderscheidend karakter/innovatie ABN AMRO is de eerste grootbank ter wereld die deze technologie op deze schaal en op 

deze manier invoert.  

Persbericht 2 

Zin 18 

3 Wat kun je als consument met product? Geïnteresseerden kunnen de technologie gebruiken om een evenement een speciaal 

accent te geven en de beleving van de bezoekers te verrijken.  

Persbericht 6 

Zin 7 

4 Hoe werkt product in het gebruik?  Wanneer de klant een ticket boekt via klm.nl geeft hij simpelweg aan dat hij met iDEAL 

wil betalen. Hij/zij klikt daarvoor op de iDEAL-betaalknop en selecteert zijn/haar bank. 

Vervolgens wordt de reiziger doorgeleid naar zijn/haar eigen bank waar de 

betaalopdracht klaarstaat.  

Persbericht 7 

Zin 6-8 

5 Bij welke trend uit de samenleving sluit 

het aan?   

We willen hiermee inspelen op de trend dat de klant thuis koopt en beslist waar hij staat 

en gaat.’  

Nieuwsbericht 7  

Zin 23 

6 Doelgroep van product  Vodafone richt zich met zijn nieuwe dienst, ‘Onder Ons’, vooral op vrouwen: moeders 

die grip willen houden op hun gezin en jonge vrouwen tussen 18 en 30 jaar.  

Nieuwsbericht 20  

Zin 9 

7 

 

 

Intrinsieke kenmerken van product. Het 

gaat hierbij om feiten en cijfers  

7.1 = Prijs/kosten 

7.1 = De prijs is € 28,50 (ISBN: 9789066487956)  

7.2 = De toestellen (van 36, 40 en 52 inch) zijn voorzien van vier HDMI 1.3-poorten, 

waarop diverse apparatuur kan worden aangesloten.  

7.1 Persbericht 27  

Zin 18  

7.2 Nieuwsbericht 18  
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 7.2 = Rest van intrinsieke kenmerken Zin 9 

8 Verkrijgbaarheid product of 

verkrijgbaarheidinformatie  

8.1 = Verkrijgbaarheid. Wanneer, hoe en 

waar? 

8.2 = Verwijzing naar mogelijkheid voor 

meer informatie 

8.1 = De thuistap is vanaf begin oktober 2005 verkrijgbaar.  

8.2 = Meer informatie is te vinden op www.monuta.nl/veteranen.  

8.1 Persbericht 30 

Zin 2  

8.2 Persbericht 17 

Zin 18 

9 Voordelen product voor de consument Internetbankieren wordt hierdoor eenvoudiger en sneller.  Persbericht 12 

Zin 8 

10 Andere producten van de organisatie  Daarnaast is KPN betrokken bij het initiatief SaferesQ, dat als doel heeft om 

hulpdiensten, met de brandweer voorop, overal draadloos en onmiddellijk van 

voertuiggegevens te kunnen voorzien.  

Persbericht 11 

Zin 54 

11 Kenmerken van organisatie 

11.1 = Neutrale kenmerken 

11.2 = Positieve kenmerken 

11.3 = Negatieve kenmerken 

11.1 = TPG N.V.is genoteerd aan de beurzen van Amsterdam, New York, Londen en 

Frankfurt.  

11.2 = Met bijna 2 miljoen unieke bezoekers per maand is www.rabobank.nl de grootste 

internetbank van Europa.  

11.3 = "Laat NS nu eerst eens het probleem van de slechte werkomstandigheden van 

haar personeel oplossen. Machinisten moeten hun werk doen bij temperaturen van 36 

tot soms 40 graden omdat de airco in de cabine van hun dubbeldekker niet goed werkt.”  

11.1 Persbericht 12  

Zin 36 

11.2 Persbericht 12  

Zin 31 

11.3 Nieuwsbericht 10.3 

 Zin 7 

12 Evaluatie  door organisatie 

12.1 = Positieve evaluatie 

12.2 = Negatieve evaluatie 

12.1 = “Ik ben erg verheugd dat KPN haar Digitenne en Mine klanten de mogelijkheid 

kan geven om te kijken naar Live wedstrijden van de Eredivisie.“  

12.2 = Ook Riekus Spithorst van de reizigersvereniging Rover is sceptisch.  

12.1 Persbericht 1  

Zin 9 

12.2 Nieuwsbericht 10.3 

Zin 10 
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13 Gebruikersevaluatie 

13.1 = Positieve gebruikersevaluatie 

13.2 = Negatieve gebruikersevaluatie 

13.1 = HSDPA is voor het ANP een echte uitkomst."  

13.2  = Komt niet voor. 

13.1 Persbericht 26  

Zin 31 

14 Beperkingen/nadelen van product  De tennisballen op Roland Garros zijn amper te zien op het minuscule beeldscherm van 

de mobieltjes waarmee KPN vanaf 5 juni tien televisiekanalen gaat uitzenden.  

Nieuwsbericht 31 

Zin 1 

15 Concurrenten product/organisatie  Vodafone en T-Mobile hebben ook Blackberry's in de aanbieding voor deze doelgroep.  Nieuwsbericht 4  

Zin 10 

16 Andere partijen die ook invloed hebben 

(gehad) bij/door product  

Het systeem voor de spraakherkenning is ontwikkeld door Biometric, een 

softwarebedrijfje met twintig werknemers uit Engeland.  

Nieuwsbericht 2.2  

Zin 17 

17 Gebeurtenis/besluit dat vooraf ging aan 

de lancering van het product 

17.1 = Voorgeschiedenis die ook voor de 

buitenwereld waar te nemen was 

17.2 = Voorgeschiedenis binnen het 

bedrijf, ontwikkeling waar de 

buitenwereld geen kennis van had 

17.3 = Precedenten in het buitenland 

17.1 = De overheid heeft bepaald dat vanaf 2007 motorbrandstoffen voor 2 procent uit 

biobrandstof moeten bestaan.  

17.2 = In augustus 2005 demonstreerde T-Mobile tijdens een bijeenkomst met zakelijke 

klanten in Rotterdam als eerste Nederlandse aanbieder de mogelijkheden van HDSPA in 

de praktijk.  

17.3 = Digitaal betalingsverkeer is tot nu toe alleen in Noorwegen en Zweden in gebruik, 

zegt Arnold Moolhuizen, productmanager bij Rabobank, desgevraagd in een toelichting 

op de woensdag bekendgemaakte samenwerking.  

17.1 Nieuwsbericht 3  

Zin 3 

17.2 Persbericht 26 

Zin 19 

17.3 Nieuwsbericht 12.1 

Zin 4 

18 Product of situatie voorafgaand aan 

huidig product (voorganger)  

18.1 = Wegbereider product 

18.2 = Situatie voorafgaand aan product 

18.1 = Het is gebaseerd op MiniTix dat de Rabobank heeft ontwikkeld voor kleinere 

aankopen via internet, digitale TV en mobiele telefoon. ( 

18.2 = Nu ontvangt de consument nog via de post facturen op papier met een 

aangehechte acceptgiro.  

18.1 Persbericht 32 

Zin 21 

18.2 Persbericht 12 

Zin 9 

19 Een voorafgaand aan de lancering 

uitgevoerd onderzoek waaraan de 

Uit consumentenonderzoek is naar voren gekomen dat zij graag van meer leveranciers 

hun post digitaal zouden willen ontvangen en dat zij een integratie zouden willen tussen 

Persbericht 12  

Zin 27 
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organisatie refereert  de digitale brievenbus en internetbankieren.  

20 Een door de organisatie uitgevoerde 

pilot 

De proef met actuele reisinformatie, een tv-programma met actueel nieuws & 

entertainment en draadloos internet, vond plaats in drie gemoderniseerde 

intercityrijtuigen op het traject Haarlem – Maastricht.  

Persbericht 10 

Zin 13 

21 (Mogelijke) gevolgen van de lancering 

voor de consument  

21.1 = Neutrale gevolgen 

21.2 = Positieve gevolgen 

21.3 = Negatieve gevolgen 

21.1 = Voor de internetklant verandert er weinig.  

21.2 = Voor de ruim 230.000 digitale televisieklanten van KPN komt hiermee nog meer 

voetbalcontent beschikbaar.  

21.3 = KLM-reizigers moeten binnenkort een toeslag van euro 7,50 betalen als ze met 

hun creditcard een economy class-ticket boeken.  

21.1 Nieuwsbericht 12.1 

Zin 16 

21.2 Persbericht 1  

Zin 7  

21.3 Nieuwsbericht 7 

Zin 1 

22 (Mogelijke) gevolgen van de lancering 

voor de organisatie.  

22.1 = Neutrale gevolgen 

22.2 = Positieve gevolgen 

22.3 = Negatieve gevolgen 

22.1 = De computer in Ierland kan direct vol aan de bak.  

22.2 = Komt niet voor. 

22.3 = Voorlopig biedt KPN zijn nieuwe dienst met verlies aan  

22.1 Nieuwsbericht 2.2 

Zin 26 

22.3 Nieuwsbericht 31 

Zin 21a 

23 (Mogelijke) maatschappelijke of 

collectieve gevolgen van de lancering  

23.1 = Neutrale gevolgen 

23.2 = Positieve gevolgen 

23.3 = Negatieve gevolgen 

23.1 = Verder moeten de koeien die de gezondere melk produceren vaker de wei in.  

23.2 = NS Hispeed vergroot de mobiliteit binnen Nederland en verbetert de aansluiting 

van Nederland op Europa.  

23.3 = Voor wie het ‘zinloos gebel’ in bus, trein of op straat nu al een gruwel is, 

introduceert Vodafone over een week de ultieme nachtmerrie: een mobiel abonnement 

waarbij vier gezinsleden of vrienden een maand met elkaar kunnen bellen voor slechts 

tien euro.  

23.1 Nieuwsbericht 8 

Zin 22 

23.2 Persbericht 33  

Zin 11 

23.3 Nieuwsbericht 20 

Zin 1 

24 Verwachtingen ten aanzien van 24.1 = NS Hispeed verwacht 24 miljoen reizigers, opgesplitst in 16 miljoen binnenlandse 24.1 Persbericht 33  
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gelanceerde product of de effecten 

hiervan  

24.1 = Neutrale verwachtingen 

24.2 = Positieve verwachtingen 

24.3 = Negatieve verwachtingen 

en 8 miljoen internationale reizigers in 2010.  

24.2 = Rabo Mobiel verwacht dat SMS Betalen een breed geaccepteerd en wijdverspreid 

fenomeen wordt voor kleinere onderlinge betalingen.  

24.3 = De eerste jaren zal het nieuwe bedrijf nog niet rendabel zijn, zo laat Siebers 

weten.  

Zin 5 

24.2 Persbericht 32  

Zin 15 

24.3 Nieuwsbericht 33 

Zin 14 

25 Strategie van de organisatie KLM streeft ernaar koploper te zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen in de luchtvaart.  

Persbericht 38 

Zin 3 

26 Redenen voor de organisatie om 

product te lanceren 

"Wij doen dit omdat we onderscheidend willen zijn", aldus bestuursvoorzitter Tiny 

Sanders van Campina.  

Nieuwsbericht 8 

Zin 12 

27 Achtergrondinformatie Bekend is dat koffie de stem anders doet klinken.  Nieuwsbericht 2.2 

Zin 25 

28 Toekomstige mogelijkheden, nieuwe 

versies of toekomstige stappen die 

worden gezet. En de uitrol. 

In het najaar wordt het assortiment bovendien verder uitgebreid met Amstel Bock, 

Amstel 1870 en Brand Urtyp.  

Persbericht 25 

Zin 3 

29 Juridische garanties of regelgeving Binnen de huidige regelgeving heeft Rijkswaterstaat inmiddels ruimte geschapen die de 

plaatsing van prijspalen bij tankstations langs snelwegen toestaat.  

Persbericht 16 

Zin 11 

30 Wie binnen de organisatie gaat dit 

doen? 

Ongeveer zeshonderd van de zesduizend veehouders gaan ermee aan de slag.  Nieuwsbericht 8 

Zin 19 

31 Communicatie en campagne rond de 

lancering, PR-activiteiten  

KPN lanceert MobielTV onder de campagne “wachten wordt leuk”.  Persbericht 31 

Zin 17 
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Bijlage 2. Overzicht van corpus van berichtenparen 

 

Nr. Onderwerp Berichten Status Berichtbron ANP Publicatiedatum 

1 Livevoetbal digitaal 

KPN 

* Persbericht 1 

* Nieuwsbericht 1 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

KPN 

Financieele Dagblad 

Nee 

Nee 

08-09-2006 

09-09-2006 

2 Stemverificatie ABN 

AMRO 

* Persbericht 2 

* Nieuwsbericht 2.1 

* Nieuwsbericht 2.2 

* Nieuwsbericht 2.3 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

ABN-AMRO 

Trouw 

Financieele Dagblad 

Eindhovens Dagblad 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

20-07-2006 

21-07-2006 

21-07-2006 

21-07-2006 

3 Biobrandstof Shell * Persbericht 3 

* Nieuwsbericht 3 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

Shell 

Trouw 

Nee 

Nee 

22-12-2005 

24-12-2005 

4 Teksttelefoon voor 

doven KPN 

* Persbericht 4 

* Nieuwsbericht 4 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

KPN 

Telegraaf 

Nee 

Nee 

22-09-2005 

22-09-2005 

5 T-Mobile thuis * Persbericht 5 

* Nieuwsbericht 5 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

T-Mobile 

Telegraaf 

Nee 

Nee 

15-09-2006 

15-09-2006 

6 Lichtgevend textiel 

Philips 

* Persbericht 6 

* Nieuwsbericht 6 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

Philips 

Parool 

Nee 

Nee 

24-08-2006 

30-08-2006 

7 iDEAL KLM * Persbericht 7 

* Nieuwsbericht 7 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

KLM 

Financieele Dagblad 

Nee 

Nee 

24-07-2006  

25-07-2006  

8 Zuivelconcept Campina * Persbericht 8 

* Nieuwsbericht 8 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

Campina 

Eindhovens Dagblad 

Nee 

Nee 

13-07-2006 

13-07-2006 

9 Google News * Persbericht 9 

* Nieuwsbericht 9.1 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

Google 

Zwolse Courant 

Nee 

Nee 

26-01-2006 

27-01-2006 
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* Nieuwsbericht 9.2 In bestaand corpus Trouw Nee 27-01-2006 

10 Tv / internet in de trein 

NS en KPN 

* Persbericht 10 

* Nieuwsbericht 10.1 

* Nieuwsbericht 10.2 

* Nieuwsbericht 10.3 

* Nieuwsbericht 10.4 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

Aanvulling corpus 

NS 

Trouw 

Financieele Dagblad 

Telegraaf 

Trouw 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

24-07-2006 

25-07-2006 

25-07-2006 

25-07-2006 

24-07-2006 

11 UMTS-diensten KPN * Persbericht 11 

* Nieuwsbericht 11.1 

* Nieuwsbericht 11.2 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

KPN 

NRC Handelsblad 

Parool 

Nee 

Nee 

Nee 

30-06-2004 

30-06-2004 

30-06-2004 

12 Internetbetalen 

Rabobank en TPG 

* Persbericht 12 

* Nieuwsbericht 12.1 

* Nieuwsbericht 12.2 

* Nieuwsbericht 12.3 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

Rabobank 

Financieele Dagblad 

Algemeen Dagblad 

Trouw 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

30-06-2004 

01-07-2004 

01-07-2004 

01-07-2004 

13 Geldautomaten HEMA  * Persbericht 13 

* Nieuwsbericht 13 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

Hema 

NRC Handelsblad 

Nee 

Ja 

31-10-2003 

01-11-2003 

14 UMTS-netwerk E-Plus * Persbericht 14 

* Nieuwsbericht 14 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

E-Plus 

NRC Handelsblad 

Nee 

Nee 

03-09-2004 

04-09-2004 

15 Bruine borden ANWB * Persbericht 15 

* Nieuwsbericht 15.1 

* Nieuwsbericht 15.2 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

ANWB 

Algemeen Dagblad 

Telegraaf 

Nee 

Nee 

Nee 

12-02-2008 

13-02-2008 

13-02-2008 

16 Prijspalen Shell * Persbericht 16 

* Nieuwsbericht 16 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

Shell 

Reformatorisch Dagblad 

Nee 

Ja 

05-09-2007 

06-09-2007 

17 Veteranenuitvaart 

Monuta 

* Persbericht 17 

* Nieuwsbericht 17 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

Monuta 

Algemeen Dagblad 

Nee 

Nee 

28-04-2008 

28-04-2008 
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18 Crystal TV Samsung * Persbericht 18 

* Nieuwsbericht 18 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

Samsung 

Financieele Dagblad 

Nee 

Nee 

07-05-2008 

10-05-2008 

19 TROM-PET Heineken * Persbericht 19 

* Nieuwsbericht 19 

In bestaand corpus 

In bestaand corpus 

Heineken 

Algemeen Dagblad 

Nee 

Ja 

08-05-2008 

09-05-2008 

20 Onder ons van 

Vodafone 

* Persbericht 20 

* Nieuwsbericht 20 

Aanvulling corpus 

Aanvulling corpus 

Vodafone 

Volkskrant 

Nee 

Nee 

20-02-2008 

20-02-2008 

21 Vast bellen Vodafone * Persbericht 21 

* Nieuwsbericht 21 

Aanvulling corpus 

Aanvulling corpus 

Vodafone 

Trouw 

Nee 

Ja 

19-09-2007 

19-09-2007 

22 Nieuwe supermarkt AH * Persbericht 22 

* Nieuwsbericht 22 

Aanvulling corpus 

Aanvulling corpus 

Albert Heijn 

Algemeen Dagblad 

Nee 

Ja 

19-06-2008 

19-06-2008 

23 Cash service Rabobank * Persbericht 23 

* Nieuwsbericht 23 

Aanvulling corpus 

Aanvulling corpus 

Rabobank 

Telegraaf 

Nee 

Nee 

01-03-2002 

01-03-2002 

24 iPhone T-Mobile * Persbericht 24 

* Nieuwsbericht 24 

Aanvulling corpus 

Aanvulling corpus 

T-Mobile 

Telegraaf 

Nee 

Nee 

01-07-2008 

01-07-2008 

25 Nieuwe bieren 

Heineken 

* Persbericht 25 

* Nieuwsbericht 25 

Aanvulling corpus 

Aanvulling corpus 

Heineken 

Trouw 

Nee 

Nee 

05-04-2006 

05-04-2006 

26 HSDPA T-Mobile * Persbericht 26 

* Nieuwsbericht 26 

Aanvulling corpus 

Aanvulling corpus 

T-Mobile 

Trouw 

Nee 

Nee 

18-04-2006 

18-04-2006 

27 VBMO van Dale * Persbericht 27 

*Nieuwsbericht 27 

Aanvulling corpus 

Aanvulling corpus 

Van Dale 

Volkskrant 

Nee 

Ja 

03-03-2008 

03-03-2008 

28 Telfort Unlimited * Persbericht 28 

* Nieuwsbericht 28 

Aanvulling corpus 

Aanvulling corpus 

Telfort 

Algemeen Dagblad 

Nee 

Nee 

27-02-2007 

27-02-2007 

29 Digitale TV UPC * Persbericht 29 

* Nieuwsbericht 29 

Aanvulling corpus 

Aanvulling corpus 

UPC 

Trouw 

Nee 

Nee 

09-09-2005 

09-09-2005 



91 | P a g i n a  
Masterscriptie Caro de Jong (0433578) 

30 PerfectDraft Interbrew * Persbericht 30 

* Nieuwsbericht 30 

Aanvulling corpus 

Aanvulling corpus 

Interbrew 

Trouw 

Nee 

Nee 

24-08-2005 

24-08-2005 

31 Mobiele TV KPN * Persbericht 31 

* Nieuwsbericht 31 

Aanvulling corpus 

Aanvulling corpus 

KPN 

Parool 

Nee 

Nee 

29-05-2008 

30-05-2008 

32 SMS Betalen Rabobank * Persbericht 32 

* Nieuwsbericht 32.1 

* Nieuwsbericht 32.2 

Aanvulling corpus 

Aanvulling corpus 

Aanvulling corpus 

Rabobank 

De Pers 

Reformatorisch Dagblad 

Nee 

Nee 

Ja 

26-06-2008 

26-06-2008 

26-06-2008 

33 NS Hispeed * Persbericht 33 

* Nieuwsbericht 33 

Aanvulling corpus 

Aanvulling corpus 

NS 

De Pers/Trouw 

Nee 

Ja 

27-03-2007 

27-03-2007 

34 Rabo Mobiel * Persbericht 34 

* Nieuwsbericht 34 

Aanvulling  corpus 

Aanvulling corpus 

Rabobank 

Trouw 

Nee 

Nee 

13-11-2006 

13-11-2006 

35 Parlino van Tele2 * Persbericht 35 

* Nieuwsbericht 35 

Aanvulling  corpus 

Aanvulling corpus 

Tele2 

Gelderlander 

Nee 

Ja 

02-05-2006 

02-05-2006 

36 Weizenbier van 

Grolsch 

* Persbericht 36 

* Nieuwsbericht 36 

Aanvulling  corpus 

Aanvulling corpus 

Grolsch 

Trouw 

Nee 

Nee 

30-09-2005 

30-09-2005 

37 Slagfactor van 

Microsoft 

* Persbericht 37 

* Nieuwsbericht 37 

Aanvulling  corpus 

Aanvulling corpus 

Microsoft 

Volkskrant 

Nee 

Nee 

06-11-2008 

11-11-2008 

38 Duurzame vis van KLM * Persbericht 38 

* Nieuwsbericht 38 

Aanvulling  corpus 

Aanvulling corpus 

KLM 

Parool 

Nee 

Ja 

04-09-2008 

04-09-2008 
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Bijlage 3. Totaal overzicht van alle resultaten 
 

 

Tabel 3.1. Globale transformaties tussen pers- en nieuwsberichten 

Afhankelijke variabele Aantal waarnemingen (N) Persberichten Nieuwsberichten Significantie 

(tweezijdig) 

Gemiddeld aantal 

woorden totaal 

Persberichten = 49 

Nieuwsberichten = 49 

403.3 (190.7) 267.5 (117.3) t = 4.740  

p = 0.000 

Gemiddeld aantal 

woorden in lead 

Persberichten = 49 

Nieuwsberichten = 49 

64.1 (25.9) 36.3 (18.5) t = 6.610 

p = 0.000 

Proportie woorden in 

lead t.o.v. totaal 

Persberichten = 49 

Nieuwsberichten = 49 

17.2% (6.6) 14.5% (6.1) t = 2.157 

p = 0.036
39

 

Gemiddeld aantal zinnen Persberichten = 828 

Nieuwsberichten = 822 

25.9 (11.1) 20.3 (9.0) t =11.349 

p = 0.000  

Gemiddeld aantal 

woorden per zin 

Persberichten = 868 

Nieuwsberichten = 872 

17.2 (7.0) 15.0 (6.5) t = 6.720 

p = 0.000 

Gemiddeld aantal 

woorden per zin in lead 

Persberichten = 154 

Nieuwsberichten = 123 

16.7 (6.9) 14.5 (6.7) t = 2.726 

p = 0.007 

Gemiddeld aantal 

woorden per zin in body 

Persberichten = 714 

Nieuwsberichten = 749 

17.3 (7.1) 15.1 (6.4) t = 6.209 

p = 0.000 

Gehanteerd significantieniveau van 5% = 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
39

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 16.9% (6.4) in persberichten versus 14.7% (6.6) in nieuwsberichten (N = 38). t = 

1.489, p = 0.145 > 0.05).  
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Tabel 3.2. Globale frequentie van inhoudaspecten (aantal zinnen) in pers- en nieuwsberichten  

Code Inhoudaspect Onderdeel bericht Persberichten Nieuwsberichten Totaal 

0 Aankondiging Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

45 (-0.2) 

47 (-2.2) 

9 (-1.0) 

101 (-1.7) 

53 (0.2) 

70 (2.5) 

17 (1.0) 

140 (1.7) 

98 

117 

26 

241 

1 Belang consument Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

4 (0.7) 

21 (1.2) 

25 (1.4) 

- 

1 (-0.8) 

12 (-1.2) 

13 (-1.4) 

- 

5 

33 

38 

2 Innovatie Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

6 (1.1) 

19 (1.9) 

25 (2.3) 

- 

1 (-1.2) 

6 (-1.9) 

7 (-2.3) 

- 

7 

25 

32 

3 Wat kun je ermee Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

15 (1.4) 

32 (0.9) 

47 (1.6) 

- 

4 (-1.5) 

24 (-0.9) 

28 (-1.6) 

- 

19 

56 

75 

4 Hoe werkt het Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

2 (-0.2) 

58 (-1.1) 

60 (-1.2) 

- 

2 (0.2) 

79 (1.1) 

81 (1.2) 

- 

4 

137 

141 

5 Trend Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

3 (-0.2) 

6 (-1.1) 

9 (-1.0) 

- 

3 (0.2) 

13 (1.0) 

16 (1.0) 

- 

6 

19 

25 

6 Doelgroep Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

4 (-0.9) 

17 (0.8) 

21 (0.2) 

- 

7 (1.0) 

12 (-0.7) 

19 (-0.2) 

- 

11 

29 

40 

7.1 Prijs/kosten Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

2 (-0.2) 

29 (-0.7) 

31 (-0.8) 

- 

2 (0.2) 

39 (0.7) 

41 (0.8) 

- 

4 

68 

72 

7.2 Intrinsieke kenmerken Kop 

Lead 

Body 

- 

15 (1.6) 

92 (1.3) 

- 

3 (-1.8) 

73 (-1.2) 

- 

18 

165 
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Totaal 107 (1.7) 76 (-1.7) 183 

8.1 Verkrijgbaarheid Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

6 (0.7) 

34 (1.9) 

40 (2.1) 

- 

2 (-0.8) 

16 (-1.9) 

18 (-2.1) 

- 

8 

50 

58 

8.2 Meer informatie Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

- 

10 (2.0) 

10 (1.9) 

- 

- 

1 (-2.0) 

1 (-1.9) 

- 

- 

11 

11 

9 Voordelen Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

6 (0.2) 

77 (3.0) 

83 (2.9) 

- 

4 (-0.2) 

35 (-3.0) 

39 (-2.9) 

- 

10 

112 

122 

10 Andere producten Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

- 

22 (0.7) 

22 (0.6) 

- 

- 

17 (-0.7) 

17 (-0.6) 

- 

- 

39 

39 

11.1 Neutrale kenmerken 

organisatie 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

0 (-1.1) 

11 (0.7) 

11 (0.3) 

- 

2 (1.2) 

7 (-0.7) 

9 (-0.3) 

- 

2 

18 

20 

11.2 Positieve kenmerken 

organisatie 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

- 

10 (1.7) 

10 (1.7) 

- 

- 

2 (-1.7) 

2 (-1.6) 

- 

- 

12 

12 

11.3 Negatieve kenmerken 

organisatie 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

- 

0 (-1.4) 

0 (-1.4) 

- 

- 

4 (1.4) 

4 (1.4) 

- 

- 

4 

4 

12.1 Positieve evaluatie 

organisatie 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

3 (1.3) 

10 (1.9) 

38 (2.8) 

51 (3.5) 

0 (-1.3) 

0 (-2.1) 

12 (-2.7) 

12 (-3.5) 

3 

10 

50 

63 

12.2 Negatieve evaluatie 

organisatie 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

- 

0 (-1.2) 

0 (-1.2) 

- 

- 

3 (1.2) 

3 (1.2) 

- 

- 

3 

3 
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13.1 Positieve evaluatie 

gebruiker 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

- 

11 (2.1) 

11 (2.1) 

- 

- 

1 (-2.1) 

1 (-2.0) 

- 

- 

12 

12 

14 Beperkingen Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

0 (-1.3) 

2 (-5.3) 

2 (-5.5) 

- 

3 (1.4) 

64 (5.2) 

67 (5.5) 

- 

3 

64 

69 

15 Concurrenten Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

0 (-0.7) 

0 (-4.2) 

0 (-4.3) 

- 

1 (0.8) 

37 (4.1) 

38 (4.3) 

- 

1 

37 

38 

16 Andere partijen Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

1 (-0.1) 

12 (-0.6) 

13 (-0.6) 

- 

1 (0.1) 

17 (0.6) 

18 (0.6) 

- 

2 

29 

31 

17.1 Voorgeschiedenis 

buitenwereld 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

0 (-0.7) 

0 (-0.7) 

10 (-2.7) 

10 (-2.9) 

1 (0.6) 

1 (0.8) 

37 (2.6) 

39 (2.9) 

1 

1 

47 

49 

17.2 Voorgeschiedenis binnen 

bedrijf 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

1 (0.6) 

7 (0.1) 

8 (0.2) 

- 

0 (-0.7) 

7 (-0.1) 

7 (-0.2) 

- 

1 

14 

15 

17.3 Precedenten buitenland Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

1 (-0.5) 

8 (-1.6) 

9 (-1.7) 

- 

2 (0.6) 

21 (1.6) 

23 (1.7) 

- 

3 

29 

32 

18.1 Wegbereider Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

- 

6 (0.1) 

6 (0.0) 

- 

- 

6 (-0.1) 

6 (0.0) 

- 

- 

12 

12 

18.2 Voorafgaande situatie Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

1 (0.6) 

11 (-0.1) 

12 (0.0) 

- 

0 (-0.7) 

12 (0.1) 

12 (0.0) 

- 

1 

23 

24 

19 Onderzoek Kop 1 (0.8) 0 (-0.7) 1 
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Lead 

Body 

Totaal 

3 (1.0) 

24 (1.7) 

28 (2.0) 

0 (-1.2) 

11 (-1.6) 

11 (-1.9) 

3 

35 

39 

20 Pilot Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

6 (0.0) 

26 (-1.2) 

32 (-1.1) 

- 

5 (0.1) 

41 (1.1) 

46 (1.1) 

- 

11 

67 

78 

21.1 Neutrale gevolgen 

consument 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

- 

0 (-0.7) 

0 (-0.7) 

- 

- 

1 (0.7) 

1 (0.7) 

- 

- 

1 

1 

21.2 Positieve gevolgen 

consument 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

1 (0.6) 

11 (0.2) 

12 (0.3) 

- 

0 (-0.7) 

10 (-0.2) 

10 (-0.3) 

- 

1 

21 

22 

21.3 Negatieve gevolgen 

consument 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

0 (-1.0) 

0 (-1.1) 

5 (1.6) 

5 (0.2) 

2 (0.9) 

2 (1.2) 

0 (-1.6) 

4 (-0.2) 

2 

2 

5 

9 

22.1 Neutrale gevolgen 

organisatie 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

- 

0 (-1.2) 

0 (-1.2) 

- 

- 

3 (1.2) 

3 (1.2) 

- 

- 

3 

3 

22.3 Negatieve gevolgen 

organisatie 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

- 

0 (-0.7) 

0 (-0.7) 

- 

- 

1 (0.7) 

1 (0.7) 

- 

- 

1 

1 

23.1 Neutrale gevolgen 

maatschappij 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

- 

0 (-0.7) 

0 (-0.7) 

- 

- 

1 (0.7) 

1 (0.7) 

- 

- 

1 

1 

23.2 Positieve gevolgen 

maatschappij 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

1 (0.8) 

6 (1.5) 

13 (0.9) 

20 (1.6) 

0 (-0.7) 

0 (-1.6) 

8 (-0.8) 

8 (-1.6) 

1 

6 

21 

28 

23.3 Negatieve gevolgen 

maatschappij 

Kop 

Lead 

- 

0 (-1.1) 

- 

2 (1.2) 

- 

2 
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Body 

Totaal 

0 (-1.6) 

0 (-1.9) 

5 (1.5) 

7 (1.9) 

5 

7 

24.1 Neutrale verwachtingen Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

2 (0.8) 

1 (-0.9) 

3 (-0.3) 

- 

0 (-0.9) 

4 (0.9) 

4 (0.3) 

- 

2 

5 

7 

24.2 Positieve verwachtingen Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

1 (-0.1) 

2 (-0.8) 

3 (-0.7) 

- 

1 (0.1) 

5 (0.7) 

6 (0.7) 

- 

2 

7 

9 

24.3 Negatieve 

verwachtingen 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

- 

0 (-2.1) 

0 (-2.1) 

- 

- 

9 (2.0) 

9 (2.1) 

- 

- 

9 

9 

25 Strategie organisatie Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

1 (0.6) 

9 (1.1) 

10 (1.2) 

- 

0 (-0.7) 

4 (-1.0) 

4 (-1.1) 

- 

1 

13 

14 

26 Belang organisatie Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

0 (-1.3) 

11 (-1.5) 

11 (-1.8) 

- 

3 (1.4) 

24 (1.4) 

27 (1.8) 

- 

3 

35 

38 

27 Achtergrondinformatie Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

- 

0 (-0.7) 

0 (-0.7) 

- 

- 

1 (0.7) 

1 (0.7) 

- 

- 

1 

1 

28 Toekomstige stappen Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

9 (1.5) 

31 (0.1) 

40 (0.7) 

- 

1 (-1.6) 

31 (-0.1) 

32 (-0.7) 

- 

10 

62 

72 

29 Juridische regelgeving Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

- 

3 (0.4) 

3 (0.3) 

- 

- 

2 (-0.3) 

2 (-0.3) 

- 

- 

5 

5 

30 Wie gaat dit doen Kop 

Lead 

Body 

- 

- 

13 (1.6) 

- 

- 

4 (-1.6) 

- 

- 

17 
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Totaal 13 (1.6) 4 (-1.6) 17 

31 Communicatie rond 

lancering 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

1 (0.6) 

13 (0.5) 

14 (0.6) 

- 

0 (-0.7) 

10 (-0.5) 

10 (-0.6) 

- 

1 

23 

24 

 Totaal Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

50 

154 

714 

918 

56 

123 

749 

928 

106  

277  

1463  

1846  
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Tabel 3.3. Toevoeging en verwijdering van inhoudaspecten in pers- en nieuwsberichten 

Code Inhoudaspect Niet in PB, 

Niet in NB 

Wel in PB, 

Niet in NB 

Niet in PB, 

Wel in NB 

Wel in PB, 

Wel in NB 

McNemar 

(tweezijdig) 

0 Aankondiging 0 2 1 46 1,000 

1 Belang consument 29 12 2 6 0,013* 

2 Innovatie 27 16 3 3 0,004 

3 Wat kun je ermee 17 15 3 14 0,008 

4 Hoe werkt het 21 8 4 16 0,388 

5 Trend 33 8 6 2 0,791 

6 Doelgroep 29 7 2 11 0,180 

7.1 Prijs/kosten 32 3 5 9 0,727 

7.2 Intrinsieke kenmerken 16 6 5 22 1,000 

8.1 Verkrijgbaarheid 19 17 3 10 0,003 

8.2 Meer informatie 38 10 1 0 0,012* 

9 Voordelen 20 14 1 14 0,001 

10 Andere producten 38 4 2 5 0,688 

11.1 Neutrale kenmerken organisatie 38 6 2 3 0,289 

11.2 Positieve kenmerken organisatie 43 4 0 2 0,125 

11.3 Negatieve kenmerken organisatie 48 0 1 0 1,000 

12.1 Positieve evaluatie organisatie 25 17 4 3 0,007 

12.2 Negatieve evaluatie organisatie 48 0 1 0 1,000 

13.1 Positieve evaluatie gebruiker 46 2 0 1 0,500 

14 Beperkingen 31 0 17 1 0,000 

15 Concurrenten 34 0 15 0 0,000 

16 Andere partijen 33 3 8 5 0,227 

17.1 Voorgeschiedenis buitenwereld 34 3 7 5 0,344 

17.2 Voorgeschiedenis binnen bedrijf 41 3 4 1 1,000 

17.3 Precedenten buitenland 35 3 9 2 0,146 

18.1 Wegbereider 43 3 2 1 1,000 

18.2 Voorafgaande situatie 43 2 0 4 0,500 

19 Onderzoek 38 8 0 3 0,008 

20 Pilot 27 6 3 13 0,508 

21.1 Neutrale gevolgen consument 48 0 1 0 1,000 

21.2 Positieve gevolgen consument 40 4 0 5 0,125 

21.3 Negatieve gevolgen consument 47 0 1 1 1,000 

22.1 Neutrale gevolgen organisatie 46 0 3 0 0,250 
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22.3 Negatieve gevolgen organisatie 48 0 1 0 1,000 

23.1 Neutrale gevolgen maatschappij 48 0 1 0 1,000 

23.2 Positieve gevolgen maatschappij 41 4 2 2 0,688 

23.3 Negatieve gevolgen maatschappij 46 0 3 0 0,250 

24.1 Neutrale verwachtingen 42 4 2 1 0,688 

24.2 Positieve verwachtingen 42 3 3 1 1,000 

24.3 Negatieve verwachtingen 46 0 3 0 0,250 

25 Strategie organisatie 40 7 0 2 0,016 

26 Belang organisatie 33 3 9 4 0,146 

27 Achtergrondinformatie 48 0 1 0 1,000 

28 Toekomstige stappen 20 13 5 11 0,096  

29 Juridische regelgeving 44 3 1 1 0,625 

30 Wie gaat dit doen 43 3 0 3 0,250 

31 Communicatie rond lancering 39 5 1 4 0,219 

* Omdat er bij dit inhoudaspect een hypothese is opgesteld, is dit resultaat bij een eenzijdige toetsing wel 

significant. 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

N = 49  
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Tabel 3.4. Globale frequentie van frames (aantal zinnen) in pers- en nieuwsberichten 

Nr. Frame Onderdeel bericht Persberichten Nieuwsberichten Totaal 

0 Aankondiging lancering Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

45 (-0.2) 

47 (-2.2) 

9 (-1.0) 

101 (-1.7) 

53 (0.2) 

70 (2.5) 

17 (1.0) 

140 (1.7) 

98 

117 

26 

241 

1 Neutrale 

productinformatie 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

49 (1.8) 

260 (0.3) 

309 (0.9) 

- 

19 (-2.0) 

263 (-0.3) 

282 (-0.9) 

- 

68 

523 

591 

2 Positieve 

productinformatie 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

3 (1.3) 

35 (2.1) 

236 (5.3) 

274 (5.8) 

0 (-1.3) 

9 (-2.4) 

106 (-5.2) 

115 (-5.8) 

3 

44 

342 

389 

3 Negatieve 

productinformatie 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

0 (-1.0) 

0 (-1.7) 

7 (-5.4) 

7 (-5.7) 

2 (0.9) 

5 (1.9) 

78 (5.2) 

85 (5.7) 

2 

5 

85 

92 

4 Neutrale organisatie-

informatie 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

1 (-0.5) 

33 (1.6) 

34 (1.4) 

- 

2 (0.6) 

18 (-1.6) 

20 (-1.4) 

- 

3 

51 

54 

5 Positieve organisatie-

informatie 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

- 

32 (1.4) 

32 (.3) 

- 

- 

19 (-1.4) 

19 (-1.3) 

- 

- 

51 

51 

6 Negatieve organisatie-

informatie 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

0 (-1.3) 

11 (-1.9) 

11 (-2.2) 

- 

3 (1.4) 

29 (1.9) 

32 (2.2) 

- 

3 

40 

43 

7 Neutrale 

omgevingsfactoren 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

0 (-0.7) 

6 (-0.6) 

56 (-4.3) 

62 (-4.5) 

1 (0.6) 

8 (0.7) 

147 (4.2) 

156 (4.4) 

1 

14 

203 

218 

8 Positieve 

omgevingsfactoren 

Kop 

Lead 

Body 

1 (0.8) 

6 (1.5) 

13 (0.9) 

0 (-0.7) 

0 (-1.6) 

8 (-0.8) 

1 

6 

21 
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Totaal 20 (1.6) 8 (-1.6) 28 

9 Negatieve 

omgevingsfactoren 

Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

- 

0 (-1.1) 

0 (-1.6) 

0 (-1.9) 

- 

2 (1.2) 

5 (1.5) 

7 (1.9) 

- 

2 

5 

7 

10 Ontwikkeltraject Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

1 (0.8) 

10 (0.6) 

57 (0.1) 

68 (0.3) 

0 (-0.7) 

5 (-0.6) 

59 (-0.1) 

64 (-0.3) 

1 

15 

116 

132 

 Totaal Kop 

Lead 

Body 

Totaal 

50 

154 

714 

918 

56 

123 

749 

928 

106  

277  

1463  

1846  
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Tabel 3.5. Toevoeging en verwijdering van frames in pers- en nieuwsberichten 

Nr. Frame Niet in PB, 

Niet in NB 

Wel in PB, 

Niet in NB 

Niet in PB, 

Wel in NB 

Wel in PB, 

Wel in NB 

McNemar 

(tweezijdig) 

0 Aankondiging lancering 0 2 1 46 1.000 

1 Neutrale productinformatie 1 2 0 46 0.500 

2 Positieve productinformatie 0 16 0 33 0.000 

3 Negatieve productinformatie 30 0 17 2 0.000 

4 Neutrale organisatie-informatie 28 12 3 6 0.035 

5 Positieve organisatie-informatie 33 7 2 7 0.180 

6 Negatieve organisatie-informatie 31 3 11 4 0.057 

7 Neutrale omgevingsfactoren 3 7 12 27 0.359 

8 Positieve omgevingsfactoren 41 4 2 2 0.688 

9 Negatieve omgevingsfactoren 46 0 0 3 1.000 

10 Ontwikkeltraject 18 9 3 19 0.146 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

N = 49 
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Tabel 3.6. Toegekende bronaspecten (aantal zinnen) in pers- en nieuwsberichten 

Nr. Bronaspect Persberichten Nieuwsberichten 

1 Informatie in persbericht –  

geen bronmarkering 

Absoluut: 772  

Relatief:  84.1% 

Absoluut: 332  

Relatief: 35.8% 

2 Informatie in persbericht – 

bedrijfsbron – citaat  

Absoluut: 126  

Relatief: 13.7% 

Absoluut: 24  

Relatief: 2.6% 

3 Informatie in persbericht – 

bedrijfsbron – anders  

Absoluut: 20  

Relatief: 2.2% 

Absoluut: 59  

Relatief: 6.4% 

  

Subtotaal broncode 1 t/m 3 

 

 

100% 

 

44.8% 

4 Toegevoegd in nieuwsbericht – 

bedrijfsbron – citaat  

0 Absoluut: 79  

Relatief: 8.5% 

5 Toegevoegd in nieuwsbericht – 

bedrijfsbron – anders  

0 Absoluut: 53  

Relatief: 5.7% 

6 Toegevoegd  in nieuwsbericht – 

tekst van de journalist  

0 Absoluut: 320  

Relatief: 34.5% 

7 Toegevoegd in nieuwsbericht – 

derde bron – citaat  

0 Absoluut: 30  

Relatief: 3.2% 

8 Toegevoegd in nieuwsbericht – 

derde bron – anders  

0 Absoluut: 31  

Relatief: 3.3% 

  

Subtotaal broncode 4 t/m 8 

 

0% 

 

55.2% 

 

 Totaal 918 (100%) 928 (100%) 

 

 

 

Tabel 3.7. Verwijdering van citaten in nieuwsberichten (broncode 2) 

Code Inhoudaspect Totaal aantal bedrijfscitaten 

in persberichten 

Aantal keer verwijderd in 

nieuwsberichten 

1 Belang consument 11 8 

2 Innovatie 6 6 

9 Voordelen 22 15 

12.1 Positieve evaluatie organisatie 30 25 

13.1 Positieve evaluatie gebruiker 10 10 

In deze tabel worden 64 van de 102 (62.8%) van de verwijderde citaten weergegeven.  
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Tabel 3.8. Toevoeging van citaten van de organisatie in nieuwsberichten (broncode 4) 

Code Inhoudaspect Aantal keer toegevoegd  in nieuwsbericht 

1 Belang consument 6 

4 Hoe werkt het 10 

5 Trend 7 

7.2 Intrinsieke kenmerken 6 

14 Beperkingen 11 

20 Pilot 7 

26 Belang organisatie 5 

In deze tabel worden 52 van de 79 (65.8%) toegevoegde citaten weergegeven. 

 

 

Tabel 3.9. Eigen inbreng van de journalist in nieuwsberichten (broncode 6) 

Code Inhoudaspect Aantal keer toegevoegd in nieuwsbericht 

0 Aankondiging 27 (= invalshoekverandering in 21 berichten)  

4 Hoe werkt het 33 

7.1 Prijs/kosten 16 

7.2 Intrinsieke kenmerken 15 

14 Beperkingen 28 

15 Concurrenten 27 

17.1 Voorgeschiedenis buitenwereld 32 

17.3 Precedenten buitenland 17 

In deze tabel worden 195 van de 320 (60.9%) zinnen met eigen inbreng van de journalist weergegeven. 

 

 

Tabel 3.10. Toevoeging van informatie uit derde bron in nieuwsberichten (broncode 7 en 8) 

Code  Inhoudaspect Aantal keer toegevoegd in nieuwsbericht 

14 Beperkingen 12 

15 Concurrenten 9 
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Tabel 3.11. Verband tussen inhoud- en bronaspecten in pers- en nieuwsberichten 

Code Inhoudaspect Bronaspect Persberichten Nieuwsberichten Transformatie 

0 Aankondiging Broncode 1 

Broncode 3 

Broncode 6 

Totaal 

98 

3 

0 

101 

100 

13 

27 

140 

+ 2 

+ 10 

+ 27 

+ 39 

1 Belang consument Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 4 

Broncode 5 

Broncode 6 

Totaal 

14 

11 

0 

0 

0 

0 

25 

0 

3 

1 

6 

1 

2 

13 

- 14 

- 8 

+ 1 

+ 6 

+ 1 

+ 2 

- 12 

2 Innovatie Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 5 

Broncode 6 

Totaal 

19 

6 

0 

0 

0 

25 

1 

0 

3 

1 

2 

7 

- 18 

 - 6 

+ 3 

+ 1 

+ 2 

- 18 

3 Wat kun je ermee Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 4 

Broncode 6 

Broncode 7 

Totaal 

41 

6 

0 

0 

0 

0 

47 

16 

2 

1 

2 

6 

1 

28 

- 25 

- 4 

+ 1 

+ 2 

+ 6 

+ 1 

- 19 

4 Hoe werkt het Broncode 1 

Broncode 3 

Broncode 4 

Broncode 5 

Broncode 6 

Broncode 7 

Totaal 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

60 

29 

4 

10 

4 

33 

1 

81 

- 31 

+ 4 

+ 10 

+ 4 

+ 33 

+ 1 

+ 21 

5 Trend Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 4 

Broncode 5 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

2 

- 8 

- 1 

+ 2 

+ 7 

+ 2 
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Broncode 6 

Totaal 

0 

9 

5 

16 

+ 5 

+ 7 

6 Doelgroep Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 4 

Broncode 6 

Broncode 8 

Totaal 

19 

2 

0 

0 

0 

0 

21 

10 

0 

3 

1 

4 

1 

19 

- 9 

- 2 

+ 3 

+ 1 

+ 4 

+ 1 

- 2 

7.1 Prijs/kosten Broncode 1 

Broncode 4 

Broncode 6 

Broncode 7 

Broncode 8 

Totaal 

31 

0 

0 

0 

0 

31 

19 

2 

16 

1 

3 

41 

- 12 

+ 2 

+ 16 

+ 1 

+ 3 

+ 10 

7.2 Intrinsieke kenmerken Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 4 

Broncode 6 

Broncode 7 

Broncode 8 

Totaal 

103 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

107 

49 

0 

4 

6 

15 

1 

1 

76 

- 54 

- 4 

+ 4 

+ 6 

+ 15 

+ 1 

+ 1 

- 31 

8.1 Verkrijgbaarheid Broncode 1 

Broncode 3 

Broncode 5 

Broncode 6 

Broncode 8 

Totaal 

40 

0 

0 

0 

0 

40 

10 

2 

1 

4 

1 

18 

- 30 

+ 2 

+ 1 

+ 4 

+ 1 

- 22 

8.2 Meer informatie Broncode 1 

Totaal 

10 

10 

1 

1 

- 9 

- 9 

9 Voordelen Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 4 

Broncode 5 

Broncode 6 

61 

22 

0 

0 

0 

0 

13 

7 

10 

4 

2 

3 

- 48 

- 15 

+ 10 

+ 4 

+ 2 

+ 3 
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Totaal 83 39 - 44 

10 Andere producten Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 4 

Broncode 5 

Broncode 6 

Totaal 

18 

4 

0 

0 

0 

22 

2 

1 

2 

2 

10 

17 

- 16 

- 3 

+ 2 

+ 2 

+ 10 

- 5 

11.1 Neutrale kenmerken 

organisatie 

Broncode 1 

Broncode 6 

Totaal 

11 

0 

11 

5 

4 

9 

- 6 

+ 4 

- 2 

11.2 Positieve kenmerken 

organisatie 

Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 5 

Broncode 6 

Totaal 

9 

1 

0 

0 

10 

0 

0 

1 

1 

2 

- 9 

- 1 

+ 1 

+ 1 

- 8 

11.3 Negatieve kenmerken 

organisatie 

Broncode 7 

Totaal 

0 

0 

4 

4 

+ 4 

+ 4 

12.1 Positieve evaluatie 

organisatie 

Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 4 

Broncode 5 

Broncode 8 

Totaal 

21 

30 

0 

0 

0 

0 

51 

0 

5 

2 

1 

2 

2 

12 

- 21 

- 25 

+ 2 

+ 1 

+ 2 

+ 2 

- 39 

12.2 Negatieve evaluatie 

organisatie 

Broncode 8 

Totaal 

0 

0 

3 

3 

+ 3 

+ 3 

13.1 Positieve evaluatie 

gebruiker 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 7 

Totaal 

10 

1 

0 

11 

0 

0 

1 

1 

- 10 

- 1 

+ 1 

- 10 

14 Beperkingen Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 4 

Broncode 5 

Broncode 6 

Broncode 7 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

2 

11 

10 

28 

7 

+ 4 

- 2 

+ 2 

+ 11 

+ 10 

+ 28 

+ 7 
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Broncode 8 

Totaal 

0 

2 

5 

67 

+ 5 

+ 65 

15 Concurrenten Broncode 5 

Broncode 6 

Broncode 7 

Broncode 8 

Totaal 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

27 

4 

5 

38 

+ 2 

+ 27 

+ 4 

+ 5 

+ 38 

16 Andere partijen Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 5 

Broncode 6 

Broncode 8 

Totaal 

12 

1 

0 

0 

0 

13 

4 

0 

2 

10 

2 

18 

- 8 

- 1 

+ 2 

+ 10 

+ 2 

+ 5 

17.1 Voorgeschiedenis 

buitenwereld 

Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 5 

Broncode 6 

Totaal 

9 

1 

0 

0 

0 

10 

4 

0 

1 

2 

32 

39 

- 5 

- 1 

+ 1 

+ 2 

+ 32 

+ 29 

17.2 Voorgeschiedenis 

binnen bedrijf 

Broncode 1 

Broncode 6 

Totaal 

8 

0 

8 

2 

5 

7 

- 6 

+ 5 

- 1 

17.3 Precedenten 

buitenland 

Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 4 

Broncode 5 

Broncode 6 

Broncode 7 

Broncode 8 

Totaal 

7 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

2 

0 

0 

1 

1 

17 

1 

1 

23 

- 5 

- 1 

- 1 

+ 1 

+ 1 

+ 17 

+ 1 

+ 1 

+ 14 

18.1 Wegbereider Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 6 

Totaal 

5 

1 

0 

6 

1 

0 

5 

6 

- 4 

- 1 

+ 5 

0 

18.2 Voorafgaande situatie Broncode 1 

Broncode 3 

12 

0 

10 

1 

- 2 

+ 1 
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Broncode 6 

Totaal 

0 

12 

1 

12 

+ 1 

0 

19 Onderzoek Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 4 

Broncode 5 

Broncode 6 

Broncode 8 

Totaal 

12 

1 

15 

0 

0 

0 

0 

28 

3 

0 

1 

3 

2 

1 

1 

11 

- 9 

- 1 

- 14 

+ 3 

+ 2 

+ 1 

+ 1 

- 17 

20 Pilot Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 4 

Broncode 5 

Broncode 6 

Totaal 

30 

2 

0 

0 

0 

0 

32 

17 

2 

3 

7 

3 

14 

46 

- 13 

0 

+ 3 

+ 7 

+ 3 

+ 14 

+ 14 

21.1 Neutrale gevolgen 

consument 

Broncode 6 

Totaal 

0 

0 

1 

1 

+ 1 

+ 1 

21.2 Positieve gevolgen 

consument 

Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 4 

Broncode 8 

Totaal 

8 

4 

0 

0 

0 

12 

4 

1 

2 

1 

2 

10 

- 4 

- 3 

+ 2 

+ 1 

+ 2 

- 2 

21.3 Negatieve gevolgen 

consument 

Broncode 1 

Broncode 6 

Totaal 

5 

0 

5 

2 

2 

4 

- 3 

+ 2 

- 1 

22.1 Neutrale gevolgen 

organisatie 

Broncode 4 

Broncode 6 

Totaal 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

+ 1 

+ 2 

+ 3 

22.3 Negatieve gevolgen 

organisatie 

Broncode 6 

Totaal 

0 

0 

1 

1 

+ 1 

+ 1 

23.1 Neutrale gevolgen 

maatschappij 

Broncode 1 

Totaal 

0 

0 

1 

1 

+ 1 

+ 1 

23.2 Positieve gevolgen 

maatschappij 

Broncode 1 

Broncode 5 

20 

0 

2 

2 

- 18 

+ 2 
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Broncode 6 

Totaal 

0 

20 

4 

8 

+ 4 

- 12 

23.3 Negatieve gevolgen 

maatschappij 

Broncode 1 

Broncode 4 

Broncode 5 

Broncode 6 

Broncode 7 

Broncode 8 

Totaal 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

7 

+ 1 

+ 1 

+ 1 

+ 2 

+ 1 

+ 1 

+ 7 

24.1 Neutrale 

verwachtingen 

Broncode 1 

Broncode 5 

Broncode 6 

Broncode 8 

Totaal 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

2 

1 

1 

4 

- 3 

+ 2 

+ 1 

+ 1 

+ 1 

24.2 Positieve 

verwachtingen 

Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 4 

Broncode 5 

Broncode 6 

Totaal 

2 

1 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

2 

3 

1 

6 

- 2 

- 1 

+ 2 

+ 3 

+ 1 

+ 3 

24.3 Negatieve 

verwachtingen 

Broncode 4 

Broncode 5 

Broncode 7 

Totaal 

0 

0 

0 

0 

3 

2 

4 

9 

+ 3 

+ 2 

+ 4 

+ 9 

25 Strategie organisatie Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Totaal 

7 

3 

0 

10 

3 

0 

1 

4 

- 4 

- 3 

+ 1 

- 6 

26 Belang organisatie Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 4 

Broncode 5 

Broncode 6 

Broncode 7 

Totaal 

6 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

4 

1 

1 

5 

2 

13 

1 

27 

- 2 

- 4 

+ 1 

+ 5 

+ 2 

+ 13 

+ 1 

+ 16 

27 Achtergrondinformatie Broncode 6 0 1 + 1 
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Totaal 0 1 + 1 

28 Toekomstige stappen Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 3 

Broncode 4 

Broncode 5 

Broncode 6 

Broncode 7 

Broncode 8 

Totaal 

36 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

40 

9 

1 

1 

2 

2 

12 

3 

2 

32 

- 27 

- 3 

+ 1 

+ 2 

+ 2 

+12 

+ 3 

+ 2 

- 8 

29 Juridische regelgeving Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 5 

Totaal 

2 

1 

0 

3 

0 

1 

1 

2 

- 2 

0 

+ 1 

- 1 

30 Wie gaat dit doen Broncode 1 

Broncode 2 

Broncode 4 

Broncode 6 

Totaal 

11 

2 

0 

0 

13 

2 

0 

1 

1 

4 

- 9 

- 2 

+ 1 

+ 1 

- 9 

31 Communicatie rond 

lancering 

Broncode 1 

Broncode 3 

Broncode 6 

Totaal 

14 

0 

0 

14 

2 

1 

7 

10 

- 12 

 + 1 

+ 7 

- 4 
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Tabel 3.12. Absoluut aantal woorden per inhoudaspect in pers- en nieuwsberichten 

Code Inhoudaspect Persberichten Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

0 Aankondiging 24.82 (15.66) 23.51 (14.42) T = 0.518, 0.607 

1 Belang consument 13.29 (20.33) 4.39 (12.03) T = 2.913, 0.005 

2 Innovatie 10.73 (16.59) 2.53 (7.84) T = 3.239, 0.002 

3 Wat kun je ermee 26.08 (34.15) 10.71 (20.83) T = 3.598, 0.001 

4 Hoe werkt het 28.31 (39.81) 26.02 (43.72) T = 0.418, 0.678 

5 Trend 3.98 (8.82) 4.98 (14.03) T = -0.410, 0.684 

6 Doelgroep 10.80 (17.01) 5.63 (11.31) T = 2.467, 0.017 

7.1 Prijs/kosten 13.10 (32.84) 11.86 (28.39) T = 0.299, 0.766 

7.2 Intrinsieke kenmerken 43.55 (54.47) 23.04 (30.13) T = 3.341, 0.002 

8.1 Verkrijgbaarheid 17.61 (25.53) 6.14 (11.61) T = 3.489, 0.001 

8.2 Meer informatie 2.84 (7.18) 0.08 (0.57) T = 2.665, 0.010
40

 

9 Voordelen 36.63 (57.94) 10.18 (20.36) T = 3.522, 0.001 

10 Andere producten 10.90 (33.52) 6.65 (21.79) T = 1.186, 0.241 

11.1 Neutrale kenmerken organisatie 5.63 (14.45) 2.16 (7.65) T = 1.794, 0.079 

11.2 Positieve kenmerken organisatie 5.67 (15.97) 0.65 (3.21) T = 2.489, 0.016* 

11.3 Negatieve kenmerken organisatie 0.00 (0.00) 1.49 (10.43) T = -1.000, 0.322 

12.1 Positieve evaluatie organisatie 21.20 (36.98) 3.55 (10.87) T = 3.300, 0.002 

12.2 Negatieve evaluatie organisatie 0.00 (0.00) 0.98 (6.86) T = -1.000, 0.322 

13.1 Positieve evaluatie gebruiker 3.49 (14.32) 0.71 (5.00) T = 1.553, 0.127 

14 Beperkingen 0.88 (6.14) 20.24 (41.41) T = -3.289, 0.002 

15 Concurrenten 0.00 (0.00) 11.43 (29.02) T = -2.757, 0.008 

16 Andere partijen 5.71 (15.68) 6.08 (12.64) T = -0.162, 0.872 

17.1 Voorgeschiedenis buitenwereld 4.65 (11.55) 13.43 (30.42) T = -2.105, 0.041 

17.2 Voorgeschiedenis binnen bedrijf 2.84 (10.87) 1.90 (6.63) T = 0.552, 0.583 

17.3 Precedenten buitenland 3.94 (13.53) 6.12 (13.66) T = -0.844, 0.403   

18.1 Wegbereider 3.31 (11.39) 1.39 (5.95) T = 1.106, 0.274 

18.2 Voorafgaande situatie 6.92 (22.38) 3.55 (13.00) T = 1.949, 0.057 

19 Onderzoek 12.43 (33.11) 3.96 (17.04) T =2.840, 0.007 

20 Pilot 23.90 (37.16) 12.49 (23.18) T = 2.742, 0.009
41

 

                                                      
40

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 2.95 (7.83) in de persberichten versus 0.11 (0.65) in de nieuwsberichten (N = 

38). t = 2.218, p = 0.033 > 0.01. 
41

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 21.84 (36.76) in de persberichten versus 11.66 (22.51) in de nieuwsberichten (N 

= 38). t = 1.980, p = 0.055 > 0.01. 



114 | P a g i n a  
Masterscriptie Caro de Jong (0433578) 

21.1 Neutrale gevolgen consument 0.00 (0.00) 0.12 (0.86) T = -1.000, 0.322 

21.2 Positieve gevolgen consument 6.08 (13.57) 3.31 (10.79) T = 2.083, 0.043 

21.3 Negatieve gevolgen consument 1.65 (11.57) 0.59 (2.99) T = 0.810, 0.422 

22.1 Neutrale gevolgen organisatie 0.00 (0.00) 0.73 (3.04) T = -1.692, 0.097 

22.3 Negatieve gevolgen organisatie 0.00 (0.00) 0.18 (1.29) T = -1.000, 0.322 

23.1 Neutrale gevolgen maatschappij 0.00 (0.00) 0.27 (1.86) T = -1.000, 0.322 

23.2 Positieve gevolgen maatschappij 6.88 (30.07) 2.47 (9.79) T = 1.004, 0.320 

23.3 Negatieve gevolgen maatschappij 0.00 (0.00) 2.67 (12.78) T = -1.465, 0.150 

24.1 Neutrale verwachtingen 1.94 (6.36) 1.41 (6.42) T = 0.710, 0.481 

24.2 Positieve verwachtingen 1.29 (4.40) 1.43 (5.38) T = -0.178, 0,859 

24.3 Negatieve verwachtingen 0.00 (0.00) 1.90 (8.70) T = -1.527, 0.133 

25 Strategie organisatie 6.22 (15.30) 1.27 (6.66) T = 2.580, 0.013 

26 Belang organisatie 4.98 (14.46) 8.35 (16.00) T = -1.287, 0.204 

27 Achtergrondinformatie 0.00 (0.00) 0.18 (1.29) T = -1.000, 0.322 

28 Toekomstige stappen 17.51 (28.70) 11.43 (20.17) T = 1.404, 0.167 

29 Juridische regelgeving 1.35 (4.68) 0.84 (4.10) T = 0.751, 0.456 

30 Wie gaat dit doen 6.33 (28.92) 0.84 (3.56) T = 1.411, 0.165 

31 Communicatie rond lancering 5.90 (14.72) 3.61 (11.53) T = 1.296, 0.201 

* Omdat er bij dit inhoudaspect een hypothese is opgesteld, is dit resultaat bij een eenzijdige toetsing wel 

significant. 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

N = 49 
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Tabel 3.13. Relatief aantal woorden per inhoudaspect in pers- en nieuwsberichten 

Code Inhoudaspect Persberichten Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

0 Aankondiging 6.88% (4.69) 9.73% (6.03) T = -3.099, 0.003
42

 

1 Belang consument 4.03% (7.13) 1.86% (5.79) T = 1.866, 0.068 

2 Innovatie 2.46% (3.74) 0.93% (2.68) T = 2.793, 0.007
43

 

3 Wat kun je ermee 6.24% (7.34) 4.54% (9.10) T = 1.587, 0.119 

4 Hoe werkt het 7.29% (10.36) 10.29 (18.20) T = -1.357, 0.181 

5 Trend 1.15% (2.77) 1.70% (4.82) T = -0.676, 0.502 

6 Doelgroep 2.56% (3.88) 1.92% (4.01) T = 1.476, 0.146 

7.1 Prijs/kosten 2.36% (5.23) 3.34% (6.90) T = -1.535, 0.131 

7.2 Intrinsieke kenmerken 11.22% (14.44) 10.69% (15.71) T = 0.304, 0.763 

8.1 Verkrijgbaarheid 4.32% (5.58) 2.10% (3.96) T = 2.962, 0.005 

8.2 Meer informatie 0.69% (1.63) 0.06% (0.40) T = 2.600, 0.012*
44

 

9 Voordelen 7.24% (8.97) 3.75% (7.16) T = 2.725, 0.009
45

 

10 Andere producten 2.36% (7.91) 1.89% (5.87) T = 0.551, 0.584 

11.1 Neutrale kenmerken organisatie 1.17% (2.90) 0.79% (2.66) T = 0.985, 0.330 

11.2 Positieve kenmerken organisatie 1.16% (3.55) 0.29% (1.45) T = 1.871, 0.067 

11.3 Negatieve kenmerken organisatie 0.00% (0.00) 0.32% (2.24) T = -1.000, 0.322 

12.1 Positieve evaluatie organisatie 4.59% (7.42) 1.25% (4.15) T = 3.042, 0.004 

12.2 Negatieve evaluatie organisatie 0.00% (0.00) 0.21% (1.47) T = -1.000, 0.322 

13.1 Positieve evaluatie gebruiker 0.91% (3.67) 0.22% (1.57) T = 1.510, 0.138 

14 Beperkingen 0.35% (2.43) 6.48% (11.13) T = -4.103, 0.000 

15 Concurrenten 0.00% (0.00) 3.85% (7.16) T = -3.765, 0.000 

16 Andere partijen 1.77% (5.22) 2.32% (5.19) T = -0.710, 0.481 

17.1 Voorgeschiedenis buitenwereld 1.44% (3.81) 5.52% (13.41) T = -2.270, 0.028 

17.2 Voorgeschiedenis binnen bedrijf 0.46% (1.76) 0.75% (2.85) T = -0.614, 0.542 

17.3 Precedenten buitenland 1.38% (5.46) 2.24% (4.63) T = -0.895, 0.375 

18.1 Wegbereider 0.76% (2.60) 0.50% (2.08) T = 0.611, 0.544 

                                                      
42

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 6.66%  (4.47) in persberichten versus 9.26% (5.99) in nieuwsberichten (N = 38). t 

= -2.431, p = 0.020 > 0.01). 
43

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 2.38% (3.60) in persberichten versus 0.90 (2.50) in nieuwsberichten (N = 38). t = 

2.258, p = 0.030 > 0.01). 
44

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 0.63% (1.65) in persberichten versus 0.07% (0.46) in nieuwsberichten (N = 38). t 

= 1.988, p = 0.054 > 0.01).  
45

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 6.56% (8.23) in persberichten versus 4.06% (7.51) in nieuwsberichten (N = 38).  t 

= 1.711, p = 0.095 > 0.01). 



116 | P a g i n a  
Masterscriptie Caro de Jong (0433578) 

18.2 Voorafgaande situatie 1.40% (4.15) 1.59% (5.53) T = -0.356, 0.723 

19 Onderzoek 2.67% (7.30) 0.80% (3.39) T = 2.852, 0.006 

20 Pilot 7.42% (12.65) 5.22% (10.54) T = 1.473, 0.147 

21.1 Neutrale gevolgen consument 0.00% (0.00) 0.04% (0.30) T = -1.000, 0.322 

21.2 Positieve gevolgen consument 1.52% (3.84) 0.82% (2.63) T = 2.545, 0.014*
46

 

21.3 Negatieve gevolgen consument 0.52% (3.67) 0.15% (0.78) T = 0.878, 0.384 

22.1 Neutrale gevolgen organisatie 0.00% (0.00) 0.21% (0.92) T = -1.583, 0.120 

22.3 Negatieve gevolgen organisatie 0.00% (0.00) 0.06% (0.43) T = -1.000, 0.322 

23.1 Neutrale gevolgen maatschappij 0.00% (0.00) 0.09% (0.62) T = -1.000, 0.322 

23.2 Positieve gevolgen maatschappij 1.87% (8.80) 0.94% (3.88) T = 0.680, 0.500 

23.3 Negatieve gevolgen maatschappij 0.00% (0.00) 0.77% (3.61) T = -1.487, 0.143 

24.1 Neutrale verwachtingen 0.65% (2.08) 0.43% (1.99) T = 0.867, 0.390 

24.2 Positieve verwachtingen 0.25% (0.88) 0.48% (1.99) T = -0.741, 0.462 

24.3 Negatieve verwachtingen 0.00% (0.00) 0.53% (2.53) T = -1.476, 0.146 

25 Strategie organisatie 2.10% (5.81) 0.58% (3.15) T = 1.975, 0.054 

26 Belang organisatie 1.57% (4.70) 3.31% (7.24) T = -1.680, 0.099 

27 Achtergrondinformatie 0.00% (0.00) 0.05% (0.33) T = -1.000, 0.322 

28 Toekomstige stappen 4.04% (6.45) 4.48% (7.90) T = -0.424, 0.673 

29 Juridische regelgeving 0.38% (1.65) 0.30% (1.47) T = 0.330, 0.743 

30 Wie gaat dit doen 1.31% (4.06) 0.24% (0.96) T =2.146, 0.037 

31 Communicatie rond lancering 1.55% (4.34) 1.35% (4.59) T = 0.382, 0.704 

* Omdat er bij dit inhoudaspect een hypothese is opgesteld, is dit resultaat bij een eenzijdige toetsing wel 

significant. 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

 N = 49 

 

 

  

                                                      
46

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 1.56% (3.69) in persberichten versus 0.79 (2.50) in nieuwsberichten (N = 38). t = 

2.335, p = 0.025 > 0.01). 
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Tabel 3.14. Overeenkomsten en verschillen tussen absolute en relatieve resultaten  

Code Inhoudaspect Significant bij woorden 

absoluut? 

Significant bij woorden 

relatief? 

0 Aankondiging lancering Nee Ja – meer in nieuwsbericht 

1 Belang consument Ja – meer in persbericht Nee 

2 Innovatie Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

3 Wat kun je ermee Ja – meer in persbericht Nee 

4 Hoe werkt het Nee Nee 

5 Trend Nee Nee 

6 Doelgroep Nee Nee 

7.1 Prijs/kosten Nee Nee 

7.2 Intrinsieke kenmerken  Ja – meer in persbericht Nee 

8.1 Verkrijgbaarheid  Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

8.2 Meer informatie  Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

9 Voordelen  Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

10 Andere producten Nee Nee 

11.1 Neutrale kenmerken organisatie Nee Nee 

11.2 Positieve kenmerken organisatie Ja – meer in persbericht Nee 

11.3 Negatieve kenmerken organisatie Nee Nee 

12.1 Positieve evaluatie organisatie Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

12.2 Negatieve evaluatie organisatie Nee Nee 

13.1 Positieve gebruikersevaluatie Nee Nee 

13.2 Negatieve gebruikersevaluatie Nee Nee 

14 Beperkingen Ja – meer in nieuwsbericht Ja – meer in nieuwsbericht 

15 Concurrenten Ja – meer in nieuwsbericht Ja – meer in nieuwsbericht 

16 Andere partijen Nee Nee 

17.1 Voorgeschiedenis buitenwereld Nee Nee 

17.2 Voorgeschiedenis binnen bedrijf Nee Nee 

17.3 Precedenten buitenland Nee Nee 

18.1 Wegbereider Nee Nee 

18.2 Voorafgaande situatie Nee Nee 

19 Onderzoek  Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

20 Pilot Ja – meer in persbericht Nee 

21.1 Neutrale gevolgen consument Nee Nee 
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21.2 Positieve gevolgen consument Nee Ja – meer in persbericht 

21.3 Negatieve gevolgen consument Nee Nee 

22.1 Neutrale gevolgen organisatie Nee Nee 

22.2 Positieve gevolgen organisatie Nee Nee 

22.3 Negatieve gevolgen organisatie Nee Nee 

23.1 Neutrale gevolgen maatschappij Nee Nee 

23.2 Positieve gevolgen maatschappij Nee Nee 

23.3 Negatieve gevolgen maatschappij Nee Nee 

24.1 Neutrale verwachtingen Nee Nee 

24.2 Positieve verwachtingen Nee Nee 

24.3 Negatieve verwachtingen Nee Nee 

25 Strategie organisatie Nee Nee 

26 Belangrijk organisatie Nee Nee 

27 Achtergrondinformatie Nee Nee 

28 Toekomstige stappen Nee Nee 

29 Juridische regelgeving Nee Nee 

30 Wie gaat dit doen Nee Nee 

31 Communicatie rond lancering Nee Nee 

   



119 | P a g i n a  
Masterscriptie Caro de Jong (0433578) 

Tabel 3.15. Absoluut aantal woorden per frame in pers- en nieuwsberichten 

Nr. Frame Persberichten Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

0 Aankondiging lancering 24.8 (15.7) 23.5 (14.4) t = 0.518, p = 0.607 

1 Neutrale productinformatie 141.3 (98.3) 90.2 (66.7) t = 3.645, p = 0.001 

2 Positieve productinformatie 119.0 (104.8) 35.9 (37.8) t = 5.848, p = 0.000 

3 Negatieve productinformatie 2.5 (13.0) 23.7 (50.1) t = -2.878, p = 0.006
47

 

4 Neutrale organisatie-informatie 18.2 (39.2) 5.0 (12.6) t = 2.843, p = 0.007 

5 Positieve organisatie-informatie 16.6 (39.8) 7.3 (21.8) t = 2.168, p = 0.035
48

 

6 Negatieve organisatie-informatie 5.0 (14.5) 10.0 (18.4) t = -1.694, p = 0.097 

7 Neutrale omgevingsfactoren 29.9 (28.7) 48.3 (46.5) t = -2.406, p = 0.020*
49

 

8 Positieve omgevingsfactoren 6.9 (30.1) 2.5 (9.8) t = 1.004, p = 0.320 

9 Negatieve omgevingsfactoren 0.0 (0.0) 2.7 (12.8) t = -1.465, p = 0.150 

10 Ontwikkeltraject 39.1 (47.1) 18.4 (27.7) t = 4.179, p = 0.000 

 Totaal 403.3 (190.7) 267.5 (117.3) t = 4.740, p = 0.000 

* Omdat er bij dit frame een hypothese is opgesteld, is dit resultaat bij een eenzijdige toetsing wel significant. 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

N = 49 

 

  

                                                      
47

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 2.1 (13.1) in persberichten versus 22.6 (54.5) in nieuwsberichten (N = 38). t =  

-2.241, p = 0.031 > 0.01).  
48

 Frame 5 (positieve organisatie-informatie) is zonder de nieuwsberichten van het ANP wel significant: 21.1 

(44.3) in persberichten versus 8.1 (23.4) in nieuwsberichten (t = 2.520, p = 0.016). Omdat over dit frame een 

hypothese is opgesteld, is het resultaat bij een eenzijdige toetsing wel significant.  
49

 Het maakt bij dit resultaat uit of een tekst afkomstig is van het ANP. Zonder de nieuwsberichten van het ANP 

is het resultaat niet significant: 30.5 (29.2) in persberichten versus 52.0 (48.6) in nieuwsberichten (N = 38). t = 

 -2.396, p = 0.022 > 0.01.  
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Tabel 3.16. Relatief aantal woorden per frame in pers- en nieuwsberichten 

Nr. Frame Persberichten Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

0 Aankondiging lancering 6.9% (4.7) 9.7% (6.0) t = -3.099, p = 0.003 

1 Neutrale productinformatie 34.3% (17.3) 35.7% (24.1) t = -0.489, p = 0.627 

2 Positieve productinformatie 27.6% (17.6) 12.8% (11.7) t = 6.243, p = 0.000 

3 Negatieve productinformatie 0.9% (4.4) 7.4% (12.9) t = -3.518, p = 0.001 

4 Neutrale organisatie-informatie 4.6% (7.6) 1.8% (4.7) t = 2.972, p = 0.005 

5 Positieve organisatie-informatie 3.5% (9.7) 2.2% (6.0) t = 1.246, p = 0.219 

6 Negatieve organisatie-informatie 1.6% (4.7) 3.7% (7.4) t = -1.977, p = 0.054 

7 Neutrale omgevingsfactoren 8.3% (8.3) 18.2% (16.9) t = -3.888, p = 0.000 

8 Positieve omgevingsfactoren 1.9% (8.8) 0.9% (3.9) t = 0.680, p = 0.500 

9 Negatieve omgevingsfactoren 0.0% (0.0) 0.8% (3.6) t = -1.487, p = 0.143 

10 Ontwikkeltraject 10.5% (14.0) 6.8% (10.9) t = 2.311, p = 0.025 

 Totaal 100% 100%  

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

N = 49 

 

 

Tabel 3.17. Overeenkomsten en verschillen tussen absolute en relatieve resultaten 

Nr. Frame Significant bij woorden 

absoluut? 

Significant bij woorden 

relatief? 

0 Aankondiging lancering Nee Ja – meer in nieuwsbericht 

1 Neutrale productinformatie Ja – meer in persbericht Nee 

2 Positieve productinformatie Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

3 Negatieve productinformatie Ja – meer in nieuwsbericht Ja – meer in nieuwsbericht 

4 Neutrale organisatie-informatie Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

5 Positieve organisatie-informatie Nee Nee 

6 Negatieve organisatie-informatie Nee Nee 

7 Neutrale omgevingsfactoren Ja – meer in nieuwsbericht Ja – meer in nieuwsbericht 

8 Positieve omgevingsfactoren Nee Nee 

9 Negatieve omgevingsfactoren Nee Nee 

10 Ontwikkeltraject Ja – meer in persbericht Nee 
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Tabel 3.18. Absoluut aantal woorden per dimensie in pers- en nieuwsberichten 

Dimensie Persberichten Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

Evaluerend - positief 142.5 (123.7) 45.7 (47.0) t = 5.918, p = 0.000 

Evaluerend – negatief 7.5 (18.8) 36.4 (59.4) t = -3.278, p = 0.002 

Thematisch – product 262.9 (172.3) 149.9 (84.5) t = 4.623, p = 0.000 

Thematisch – organisatie 39.7 (55.8) 22.3 (29.9) t = 2.743, p = 0.009 

Thematisch – omgeving  36.7 (41.5) 53.4 (50.6) t = -1.928, p = 0.060 

Thematisch – intern 302.6 (190.0) 172.2 (89.2) t = 4.745, p = 0.000 

Thematisch – extern  36.7 (41.5) 53.4 (50.6) t = -1.928, p = 0.060 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

N = 49 

 

 

 

Tabel 3.19. Relatief aantal woorden per dimensie in pers- en nieuwsberichten 

Dimensie Persberichten Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

Evaluerend – positief 

Evaluerend – negatief 

32.9% (20.5) 

2.5% (6.2) 

15.9% (13.7) 

11.8% (15.1) 

t = 6.558, p = 0.000 

t = -4.234, p = 0.000 

 

Totaal evaluerend 

 

 

35.4% 

 

27.7% 

 

De rest is neutraal 

Thematisch – product 

Thematisch – organisatie 

Thematisch – omgeving 

62.8% (20.7) 

9.7% (12.0) 

10.1% (12.1) 

55.9% (20.8) 

7.7% (10.5) 

19.9% (17.8) 

t = 2.362, p = 0.022 

t = 1.245, p = 0.219 

t = -4.115, p = 0.000 

 

Totaal thematisch 

 

 

82.6% 

 

83.5% 

 

De rest is aankondiging en 

ontwikkeltraject 

 

Thematisch – intern 

Thematisch – extern 

72.5% (17.6) 

10.1% (12.1) 

63.6% (19.2) 

19.9% (17.8) 

t = 3.072, p = 0.003 

t = -4.115, p = 0.000 

 

Totaal thematisch 

 

 

82.6% 

 

83.5% 

 

De rest is aankondiging en 

ontwikkeltraject 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

N = 49 
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Tabel 3.20. Overeenkomsten en verschillen tussen absolute en relatieve resultaten 

Dimensie Significant bij woorden absoluut? Significant bij woorden relatief? 

Evaluerend - positief Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

Evaluerend – negatief Ja – meer in nieuwsbericht Ja – meer in nieuwsbericht 

Thematisch – product Ja – meer in persbericht Nee 

Thematisch – organisatie Ja – meer in persbericht Nee 

Thematisch – omgeving  Nee Ja – meer in nieuwsbericht 

Thematisch – intern Ja – meer in persbericht Ja – meer in persbericht 

Thematisch – extern  Nee Ja – meer in nieuwsbericht 
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Tabel 3.21. Eerst voorkomende relatieve zinposities van inhoudaspecten - Paired-Samples T-Test  

Code Inhoudaspect Aantal (N) Persberichten Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

0 Aankondiging 46 1.61% (5.80) 2.22% (9.00) T = -0.374, 0.710 

1 Belang consument 6 34.33% (28.41) 58.17% (28.23) T = -3.229, 0.023 

2 Innovatie 3 25.67% (22.28) 23.33% (23.09) T = 0.189, 0.867 

3 Wat kun je ermee 14 14.14% (9.93) 35.71% (29.86) T = -2.494, 0.027 

4 Hoe werkt het 16 34.00% (24.67) 37.63% (31.53) T = -0.337, 0.741 

5 Trend 2 29.50% (23.34) 47.50% (50.21) T = -0.947, 0.517 

6 Doelgroep 11 30.00% (28.15) 27.64% (26.45) T = 0.213, 0.836 

7.1 Prijs/kosten 9 60.44% (24.69) 37.22% (21.47) T = 2.577, 0.033 

7.2 Intrinsieke 

kenmerken 

22 27.32% (20.77) 35.41% (21.72) T = -1.588, 0.127 

8.1 Verkrijgbaarheid 10 45.80% (44.46) 43.00% (22.92) T = 0.230, 0.824 

9 Voordelen 14 30.36% (27.79) 46.21% (30.20) T = -1.865, 0.085 

12.1 Positieve evaluatie 

organisatie 

3 64.67% (8.02) 80.67% (17.21) T = -2.905, 0.101 

16 Andere partijen 5 40.80% (22.69) 46.80% (36.89) T = -0.314, 0.769 

17.1 Voorgeschiedenis 

buitenwereld 

5 49.00% (26.99) 38.80% (22.82) T = 0.662, 0.544 

18.2 Voorafgaande 

situatie 

4 39.75% (33.50) 36.25% (20.76) T = 0.522, 0.638 

19 Onderzoek 3 34.67% (35.53) 31.33% (19.60) T = 0.361, 0.753 

20 Pilot 13 52.54% (27.21) 40.31% (32.88) T = 1.348, 0.203 

21.2 Positieve gevolgen 

consument 

5 29.40% (23.29) 25.40% (16.53) T = 0.389, 0.717 

28 Toekomstige 

stappen 

11 23.55% (23.02) 49.27% (27.48) T = -2.612, 0.026 

31 Communicatie 

rond lancering 

4 62.00% (38.08) 53.75% (37.90) T = 0.681, 0.544 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 
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Tabel 3.22. Eerst voorkomende relatieve zinposities van inhoudaspecten - Independent-Samples T-Test 

Code Inhoudaspect Aantal  Persberichten Aantal  Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

0 Aankondiging 48 1.77% (5.84) 47 2.17% (8.91) T = -0.259, 0.796  

1 Belang consument 17 34.12% (23.36) 8 55.38% (35.03) T = -1.807, 0.084 

2 Innovatie 20 33.00% (28.50) 6 27.67% (21.00) T = 0.423, 0.676 

3 Wat kun je ermee 29 17.86% (13.71) 17 32.29% (28.89) T = -1.936, 0.067 

4 Hoe werkt het 24 39.50% (24.46) 20 34.75% (29.58) T =  0.583, 0.563 

5 Trend 10 36.00% (21.33) 8 48.50% (35.15) T = -0.934, 0.364 

6 Doelgroep 18 33.17% (24.34) 13 24.92% (25.09) T = 0.919, 0.366 

7.1 Prijs/kosten 12 60.08% (26.57) 14 37.21% (26.25) T = 2.202, 0.038 

7.2 Intrinsieke 

kenmerken 

28 27.79% (19.37) 27 33.70% (20.81) T = 01.092, 0.280 

8.1 Verkrijgbaarheid 27 56.30% (36.34) 13 41.92% (22.53) T = 1.533, 0.134 

8.2 Meer informatie 10 93.20% (15.66) 1 100.00% T = -0.414, 0.689 

9 Voordelen 28 36.11% (29.56) 15 48.87% (30.86) T = -1.329, 0.191 

12.1 Positieve evaluatie 

organisatie 

20 45.70% (30.07) 7 68.57% (20.01) T = -1.861, 0.075 

13.1 Positieve evaluatie 

gebruiker 

3 66.00% (15.72) 1 71.00% T = -0.276, 0.809 

16 Andere partijen 8 55.25% (26.95) 13 61.08% (27.06) T = -0.480, 0.637 

17.1 Voorgeschiedenis 

buitenwereld 

8 49.13% (25.96) 12 42.25% (31.22) T = 0.514, 0.613 

17.2 Voorgeschiedenis 

binnen bedrijf 

4 37.00% (21.46) 5 35.40% (18.64) T = 0.120, 0.908 

17.3 Precedenten 

buitenland 

5 56.00% (37.01) 11 62.00% (38.66) T = -0.291, 0.775 

18.1 Wegbereider  4 67.75% (8.69) 3 63.33% (33.83) T = -0.221, 0.807  

18.2 Voorafgaande 

situatie 

6 41.83% (33.86) 4 36.25% (20.76) T = 0.292, 0.778 

19 Onderzoek 11 49.55% (25.44) 3 31.33% (19.60) T = 1.138, 0.277 

20 Pilot 19 52.53% (28.47) 16 36.25% (30.85) T = 1.622, 0.114 

21.2 Positieve gevolgen 

consument 

9 32.44% (18.26) 5 25.40% (16.53) T = 0.714, 0.489 

24.1 Neutrale 

verwachtingen 

5 52.40% (16.99) 3 61.33% (37.55) T = -0.475, 0.651 

24.2 Positieve 

verwachtingen 

4 32.00% (20.20) 4 39.25% (34.91) T = -0.359, 0.732 
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28 Toekomstige 

stappen 

24 40.83% (30.97) 16 51.13% (24.95) T = -1.109, 0.274 

29 Juridische 

regelgeving 

4 92.00% (9.24) 2 64.50% (50.21) T = 0.768, 0.580 

31 Communicatie 

rond lancering 

9 63.56% (24.90) 5 52.00% (33.05) T = 0.743, 0.472 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 
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Tabel 3.23. Gemiddelde positie per inhoudaspect in pers- en nieuwsberichten- Independent-Samples T-Test  

Code Inhoudaspect Aantal  Persberichten Aantal  Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

0 Aankondiging 56 6.87% (13.06) 87 8.38% (13.61) T = -0.659, 0.511 

1 Belang consument 25 34.36% (20.64) 13 57.84% (30.56) T = -2.490, 0.023 

2 Innovatie 25 37.07% (28.62) 7 37.99% (33.33) T = -0.073, 0.942 

3 Wat kun je ermee 47 31.07% (21.31) 28 40.11% (26.00) T = -1.635, 0.106 

4 Hoe werkt het 60 59.26% (26.50) 81 49.73% (24.96) T = 2.184, 0.031 

5 Trend 9 27.65% (23.58) 16 54.29% (29.82) T = -2.299, 0.031 

6 Doelgroep 21 42.26% (26.79) 19 29.75% (26.73) T = 1.477, 0.148 

7.1 Prijs/kosten 31 67.67% (19.33) 41 55.02% (23.92) T = 2.408, 0.019 

7.2 Intrinsieke 

kenmerken 

107 50.26% (26.91) 67 50.19% (22.77) T = 0.019, 0.985 

8.1 Verkrijgbaarheid 40 62.83% (35.10) 18 47.21% (25.67) T = 1.902, 0.064 

8.2 Meer informatie 10 93.22% (15.67) 1 100.00%  T = -0.413, 0.690 

9 Voordelen 83 49.96% (26.07) 39 56.02% (29.03) T = -1.153, 0.251 

10 Andere producten 22 70.97% (24.91) 17 78.18% (14.38) T = -1.135, 0.264 

11.1 Neutrale kenmerken 

organisatie 

11 70.98% (28.64) 9 54.37% (39.12) T = 1.097, 0.287 

11.2 Positieve kenmerken 

organisatie 

10 59.86% (30.82) 2 80.00% (28.28) T = -0.850, 0.415 

12.1 Positieve evaluatie 

organisatie 

48 50.69% (29.73) 12 75.84% (18.00) T = -3.732, 0.001 

13.1 Positieve evaluatie 

gebruiker 

11 75.99% (15.26) 1 70.59% T = 0.339, 0.742 

14 Beperkingen 2 62.50% (5.89) 67 68.88% (28.26) T = -0.317, 0.752 

16 Andere partijen 13 69.23% (28.07) 18 61.90% (25.44) T = 0.758, 0.455 

17.1 Voorgeschiedenis 

buitenwereld 

10 48.55% (24.20) 38 48.68% (25.57) T = -0.014, 0.989 

17.2 Voorgeschiedenis 

binnen bedrijf 

8 48.03% (19.80) 7 32.33% (16.00) T = 1.673, 0.118 

17.3 Precedenten 

buitenland 

9 66.26% (36.92) 23 71.77% (31.27) T = -0.426, 0.673 

18.1 Wegbereider 6 58.25% (23.18) 6 77.58% (27.18) T = -1.325, 0.215 

18.2 Voorafgaande 

situatie 

12 55.28% (31.83) 12 48.91% (28.01) T = 0.520, 0.608 

19 Onderzoek 27 49.98% (27.03) 11 31.21% (13.58) T = 2.836, 0.008 

20 Pilot 32 57.66% (30.45) 46 39.89% (21.20) T = 2.856, 0.006 
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21.2 Positieve gevolgen 

consument 

12 41.76% (19.57) 10 43.72% (29.06) T = -0.188, 0.853 

21.3 Negatieve gevolgen 

consument 

5 88.89% (8.78) 2 4.55% (6.43) T = 12.050, 0.000 

23.2 Positieve gevolgen 

maatschappij 

19 42.55% (28.65) 8 43.04% (25.47) T = -0.042, 0.967 

24.1 Neutrale 

verwachtingen 

3 36.67% (20.40) 4 53.46% (34.42) T = -0.742, 0.491 

24.2 Positieve 

verwachtingen 

3 26.71% (21.12) 6 45.63% (35.09) T = -0.843, 0.427 

25 Strategie organisatie 10 32.14% (16.17) 4 79.12% (8.35) T = -5.436, 0.000 

26 Belang organisatie 11 54.75% (25.64) 27 46.27% (29.34) T = 0.835, 0.409 

28 Toekomstige stappen 40 50.58% (29.78) 32 54.11% (23.98) T = -0.544, 0.588 

29 Juridische 

regelgeving 

3 94.57% (9.41) 2 64.71% (49.91) T = 0.836, 0.551 

30 Wie gaat dit doen 13 59.29% (18.97) 4 65.17% (14.91) T = -0.565, 0.581 

31 Communicatie rond 

lancering 

14 71.68% (22.94) 10 66.47% (34.50) T = 0.416, 0.683 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 
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Tabel 3.24. Eerst voorkomende relatieve zinposities van frames - Paired-Samples T-Test 

Nr. Frame Aantal (N) Persberichten Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

0 Aankondiging lancering 46 1.61% (5.80) 2.22% (9.00) T = -0.374, 0.710 

1 Neutrale 

productinformatie 

46 14.22% (13.43) 19.65% (18.44) T = -1.599, 0.117 

2 Positieve 

productinformatie 

33 13.52% (13.01)  31.12% (24.29) T = -4.249, 0.000 

7 Neutrale 

omgevingsfactoren 

27 46.52% (30.40) 39.89% (31.72) T = 0.857, 0.399 

10 Ontwikkeltraject 19 44.26% (26.35) 34.84% (27.70) T = 1.427, 0.171 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

 

 

 

Tabel 3.25. Eerst voorkomende relatieve zinposities van frames - Independent-Samples T-Test 

Nr. Frame Aantal Persberichten Aantal Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

0 Aankondiging lancering 48 1.77% (5.84) 47 2.17% (8.91) T = -0.259, 0.796  

1 Neutrale 

productinformatie 

48 15.35% (14.36) 46 19.65% (18.44) T = -1.264, 0.209 

2 Positieve 

productinformatie 

49 20.39% (19.53) 33 31.12% (24.29) T = -2.119, 0.038 

7 Neutrale 

omgevingsfactoren 

34 51.06% (29.24) 39 41.49% (32.19) T = 1.322, 0.190 

10 Ontwikkeltraject 28 46.36% (27.97) 22 32.86% (26.22) T = 1.740, 0.088 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 
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Tabel 3.26. Gemiddelde positie per frame in pers- en nieuwsberichten - Independent-Samples T-Test 

Nr. Frame Aantal  Persberichten Aantal  Nieuwsberichten Significantie (tweezijdig) 

0 Aankondiging lancering 56 6.87% (13.06) 87 8.38% (13.61) T = -0.659, 0.511 

1 Neutrale 

productinformatie 

309 50.20% (27.54) 282 48.97% (25.09) T = 0.568, 0.570 

2 Positieve 

productinformatie 

271 52.52% (29.94) 115 55.08% (29.75) T = -0.770, 0.442 

3 Negatieve 

productinformatie 

7 81.35% (14.93) 83 68.28% (28.99) T = 1.176, 0.243 

4 Neutrale organisatie-

informatie 

34 55.08% (26.48) 20 63.15% (30.46) T = -1.022, 0.311 

5 Positieve organisatie-

informatie 

32 67.50% (26.90) 19 78.37% (15.12) T = -1.847, 0.071 

6 Negatieve organisatie-

informatie 

11 54.75% (25.64) 32 45.72% (28.99) T = 0.915, 0.365 

7 Neutrale 

omgevingsfactoren 

62 56.89% (31.24) 155 61.68% (29.97) T = -1.050, 0.295 

8 Positieve 

omgevingsfactoren 

19 42.55% (28.65) 8 43.04% (25.47) T = -0.042, 0.967 

10 Ontwikkeltraject 67 53.42% (27.96) 64 37.57% (19.71) T = 3.763, 0.000 

Gehanteerd significantieniveau van 1% = 0.01. 

 


