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Hoofdstuk 1. Inleiding 

Voor u ligt een onderzoek naar het imago van de publieke omroep 

KRO en het effect van de meest recente imagocampagne “Goed 

Leven” op het imago van de KRO. De belangstelling voor dit 

onderwerp is ontstaan naar aanleiding van enkele semiotische 

vakken die ik in mijn master gevolgd heb. De literatuur uit deze 

vakken heeft er voor gezorgd dat ik alerter ben geworden op reclame 

en campagne-uitingen. Toen ik vervolgens op een dag de 

campagneposter van ‘Rachida en Sjonnie’ zag hangen, intrigeerde 

deze poster mij vanwege de politiek-maatschappelijke lading. Omdat 

ik de afzender van de poster niet kon zien ging ik op basis van het 

afgebeelde tafereel uit van een campagne van SIRE of Postbus 51. 

Mijn interesse was dan ook gewekt toen ik een aantal dagen later 

ontdekte dat de afzender de KRO was. Want wat moet een 

televisieomroep nu met zo’n maatschappij-georiënteerde poster? 

Door middel van voorliggend onderzoek hoop ik inzicht te krijgen in 

het imago van de KRO en de effecten van de “Goed Leven”-

imagocampagne daarop. 

 

In deze inleiding  zal eerst een korte uiteenzetting van het begrip 

“imago” worden gegeven die als basis dient bij de verdere opbouw 

van het onderzoek. Ook zal ingegaan worden op de ontstaans-

geschiedenis van de publieke omroepen, teneinde zicht te krijgen op 

de bijzondere positie die zij in Nederland innemen. Vervolgens 

worden aan het eind van dit hoofdstuk de hoofd- en deelvragen 

geformuleerd en zal de verdere opbouw van het onderzoek geschetst 

worden.  

 

  Imago 

Imago kan gedefinieerd worden als het beeld dat de buitenwereld 

van de organisatie heeft (van Riel, 2003, p.31). Het is de totaalindruk 

van alle ervaringen, gevoelens, indrukken en kennis die men heeft 

bij de organisatie (Blauw, 1994, p. 17). Voor de organisatie is deze 

perceptie van van levensbelang, want zij is bepalend voor de 

houding die mensen aannemen ten opzichte van de organisatie en 

vormt zodoende de kritische succesfactor met betrekking tot het 

voortbestaan en succes van de organisatie. Het is voor de organisatie 

daarom ook erg interessant om op deze perceptie te sturen. In het 

literatuuronderzoek zal uitgebreid ingegaan worden op het begrip 

imago en op de mogelijkheden tot sturing daarop.  

 Ontstaansgeschiedenis van de publieke omroepen 

Het Nederlandse omroepbestel heeft de afgelopen decennia een 

grote ontwikkeling doorgemaakt. Ze is gegroeid van één enkele 
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televisiezender en een aantal piratenzenders naar meerdere publieke 

omroepen en de legalisering van commerciële omroepen. De 

publieke omroepen zijn echter nog altijd een bestel apart. Hieronder 

zal beschreven worden hoe de publieke omroepen ontstonden en hoe 

zij nu nog kunnen voortbestaan. Daarbij zal ook specifiek gekeken 

worden naar de hedendaagse situatie.  

In de 19de eeuw werd Nederland gekenmerkt door een verzuilde 

samenleving. Dit houdt in dat de verschillende bevolkingsgroepen 

binnen Nederland ieder hun eigen afgeschermde maatschappelijke 

en sociale leven hadden. Deze bevolkingsgroepen waren te 

onderscheiden op levensovertuiging. Doorgaans wordt er gesproken 

over een verdeling in vier zuilen, namelijk de protestants-christelijke 

zuil, de rooms-katholieke zuil, de socialistische zuil en de algemene 

of liberale zuil. Kenmerkend voor de verzuiling was dat er een 

duidelijke scheiding bestond tussen de verschillende 

bevolkingsgroepen. Deze scheiding ontstond doordat iedere zuil zijn 

eigen kerk, krant, radio, omroep, vakbond, politieke partij, school, 

ziekenhuis etc. had. Vaak hielpen mensen elkaar ook onderling aan 

banen binnen hun eigen wereldje. Hierdoor hadden ze weinig 

contact met andersdenkenden en kenmerkte de maatschappij zich 

door een grote verkokering (Pennings, www.poliekcompendium.nl). 

Na de oorlog kwamen er andere processen op gang. Nederland werd 

opnieuw opgebouwd, de industrie ontwikkelde zich in sneltempo en 

er kwam een verzorgingsstaat. Hierdoor was men voor zorg niet 

meer afhankelijk van de solidariteit binnen de eigen zuil. Het sociale 

leven ontkokerde verder onder invloed van moderne massamedia, er 

kwamen meer studenten omdat na de tweede wereldoorlog ook veel 

jongeren uit de middenklasse gingen studeren en er was een vergrote 

mobiliteit. De vanzelfsprekendheid om binnen de eigen zuil te 

blijven leven en denken verdween. Deze maatschappelijke 

ontwikkeling had tot gevolg dat de vaste waarden van de 

verschillende zuilen verzwakten binnen de samenleving, daarnaast 

brokkelde ook binnen de zuilen de structuur af (Pennings, 

www.poliekcompendium.nl).  

Een van de oorzaken van de ontzuiling was dus de beschikbaarheid 

van moderne massamedia, waaronder de televisie. Op 18 maart 1948 

verzorgde Philips de eerste televisie-uitzendingen in Nederland. In 

1951 werd een officiële regeling getroffen waarin bepaald werd dat 

voor het uitzenden van televisieprogramma’s een machtiging vereist 

was. De Nederlandse Televisie Stichting (NTS), die in hetzelfde jaar 

opgericht was door de NCRV, VARA, KRO en AVRO, kreeg de 

eerste zendmachtiging en verzorgde haar eerste uitzending op 2 

oktober 1951 (Pennings, www.poliekcompendium.nl). In de loop 
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van enkele decennia is er veel gewijzigd en veranderd in het 

omroepbestel. Zo vermeerderde de publieke omroep in aantal 

zendgemachtigden, kwamen er meerdere netten en ontstond er naast 

het publieke bestel ook een commercieel bestel.  

De nieuwste wijzigingen zijn gekomen met de Mediawet van 2008 

(Ministerie OCW, 2008). Deze wet stelt met name eisen aan de 

publieke omroep, maar zij stelt ook een aantal eisen aan de 

commerciële omroepen. Zo mogen de commerciële omroepen geen 

gesponsord nieuws uitzenden, is er een limiet voor het aantal malen 

dat ze programma’s met reclame mogen onderbreken en zijn ze 

verplicht om een bepaald percentage aan Nederlandse producties uit 

te zenden. Voor de publieke omroep gelden meerdere restricties, 

want deze worden gefinancierd vanuit de overheid. Publieke 

omroepen moeten sinds 2009 aan de volgende vier voorwaarden 

voldoen: 

1. Ze moeten een vereniging zijn met leden. Deze leden moeten 

inspraak hebben en betalen minstens €5,72 per jaar voor hun 

lidmaatschap. Het ledenaantal is een maatstaf voor de 

maatschappelijke steun die de omroepen hebben onder de 

bevolking. Het ledenaantal bepaalt dan ook hoeveel budget en 

zendtijd de omroepvereniging krijgt. Omroepen met minimaal 

300.000 leden krijgen een A status, deze omroepen krijgen twee 

keer zoveel budget en zendtijd dan omroepen met een B status 

(150.000 leden). Voor nieuwe omroepen en aspirant-omroepen 

gelden andere bepalingen. 

2. De omroep moet een stroming binnen de Nederlandse bevolking 

vertegenwoordigen. De identiteit van deze stroming moet 

duidelijk worden uit het programmabeleid van de omroep. 

3. De omroep moet bereid zijn om samen te werken met andere 

omroepen en de Raad van Bestuur van de publieke omroep. 

4. De omroep moet zich houden aan de regels van de Mediawet. 

 

 Publieke omroepen, de huidige situatie 

De publieke omroepen die Nederland kent zijn bijna allemaal 

omroepen die al bestonden ten tijde van de verzuiling. Destijds 

hadden ze een logisch bestaansrecht vanuit hun zuil, maar met de 

ontzuiling is het voor mensen minder vanzelfsprekend geworden om 

lid te zijn van een organisatie die staat voor een bepaalde 

geloofsovertuiging. Mensen organiseren zich niet langer op basis 

van levensovertuiging maar veelal rond specifieke thema’s. 

Deelname in sociale verbanden is sinds de ontzuiling minder 

duurzaam en dit komt ook tot uitdrukking in verminderde actieve 

betrokkenheid en aansluiting bij omroepverenigingen (Publieke 

Omroep, 2005). Met de aanname van de mediawet is het ledenaantal 
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echter nog steeds een belangrijk ijkpunt voor de publieke omroepen. 

De nieuwe uitdaging voor bestaande omroepen is dus om in deze tijd 

van individualisering voldoende leden aan de omroep te binden en 

daarnaast herkend te worden als een maatschappelijk relevante, 

betrokken omroep. Daarmee wordt enerzijds bedoeld dat ze  een 

stroming binnen de Nederlandse bevolking moeten 

vertegenwoordigen en daarnaast moeten de publieke omroepen 

volgens de nieuwe Mediawet “op evenwichtige wijze een beeld van 

de samenleving geven en de pluriformiteit van onder de bevolking 

levende overtuigingen, opvattingen en interesses op 

maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied 

weerspiegelen”. De KRO is een katholieke omroep en dat moet 

blijken uit haar programma’s en andere uitingen. De KRO probeert 

deze katholieke taak samen te vatten met haar maatschappelijke taak 

door te kijken naar verschillende thema’s en discussies uit de 

samenleving, vanuit de katholieke levensovertuiging. Vanuit deze 

denkwijze is ook de imagocampagne “Goed Leven” gestart. 

 

  Imagocampagne KRO 

De “Goed Leven”-campagne van de KRO loopt sinds  2008 en 

bestaat uit radio en tv-idents (korte spotjes om de identiteit van de 

organisatie neer te zetten), imago en ledenwerfspots, advertenties in 

KRO bladen, een interactieve website en posters in abri’s. De KRO 

heeft met deze campagne een tweeledig doel voor ogen, enerzijds 

leden werven en anderzijds aandacht schenken aan de 

maatschappelijk relevante positie die zij moet aantonen voor de 

overheid. In alle uitingen staat een momentopname van ‘Goed leven’ 

door gewone mensen centraal. Volgens de campagnewebsite wil de 

KRO “mensen verbinden, prikkelen en inspireren tot actief 

optimisme, positieve kracht en menselijkheid. Samengevat wil de 

KRO inspireren tot ‘Goed Leven’. Voor mensen die hun hart volgen 

én hun verstand gebruiken. Voor mensen die aandacht voor zichzelf 

combineren met aandacht en zorg voor elkaar. En voor mensen die 

niet terugdeinzen voor een uitdaging, maar meer uit het leven willen 

halen. De KRO laat zien dat ‘Goed Leven’ actief is, niet alleen iets 

waarover je kan nadenken, maar wat je bewust doet: ‘Goed leven 

door’ in plaats van ‘Goed leven volgens’. In de katholieke traditie 

betekent Goed Leven immers ‘genieten van het goede’ in combinatie 

met het nemen van verantwoordelijkheid voor en binnen de 

samenleving”(http:goedleven.kro.nl). Voor deze imagocampagne is 

gebruik gemaakt van een aantal opvallende beelden, zie figuur 1, p. 

6 (zie bijlage 1, pp. 82-83 voor posters op a5 formaat). Met name de 

laatste twee beelden van de posterserie geven stevige 

maatschappelijke thema’s weer. ‘Rachida en Sjonnie’ staan voor  



  

 

7 

Figuur 1. De vier verschillende posters van de campagne “Goed Leven” 

   

   

thema’s als multiculturaliteit, verdraagzaamheid en integratie. Met 

de poster ‘Onze Jongens’ wil de KRO zeggen; “het gaat er niet meer 

om of we wel of niet naar Uruzgan hadden moeten gaan, het gaat er 

om dat ze er zijn en dat ze iets op proberen te bouwen voor anderen, 

ver verwijderd van hun eigen familie en gezin”.De eerste poster, 

‘Ester’ staat voor doorzetten en je eigen weg gaan, ondanks je 

beperkingen; en de tweede poster van ‘Gijs en Martha’ staat  voor 

liefde, echte onvergankelijke liefde en toewijding. Maar deze 

imagocampagne heeft niet enkelzijdig het doel om mensen de KRO 

als maatschappelijk relevant te doen herkennen. Hij is ook bedoeld 

om het imago van de KRO op te poetsen.  

 

De aanleiding voor deze imagopoetsbeurt was een onderzoek van 

Blauw research naar het imago van publieke omroepen, genaamd 

“Publiek of Commercieel, een onderzoek naar het imago van de 

publieke omroepen” uit november 2007. Hieruit is gebleken dat het 

imago van de KRO door de Nederlandse bevolking met name wordt 

geduid als saai en religieus. Met deze typering wordt zij in eenzelfde 

categorie geplaatst als de NCRV en, in mindere mate, de EO. Wel 

wordt de KRO sterker dan andere publieke omroepen getypeerd als 

een omroep , die ‘maatschappelijk betrokken’ is, ‘met respect voor 

mensen’ en ‘bewogen met mensen’. Deze waarden zijn echter ten 



  

 

8 

opzichte van 2005 verzwakt (Blauw Research, 2007). De KRO wil 

weg van de typering ‘saai’ en wil de verzwakte waarden weer 

versterken om zo een onderscheidend imago te creëren ten opzichte 

van de andere publieke omroepen. 

 

 Onderzoeksdoel 

In de imagocampagne “Goed Leven” zijn twee doelen samen 

gekomen: enerzijds het communiceren van maatschappelijke 

relevantie en anderzijds het oppoetsen van het bestaande imago. Ik 

wil onderzoeken of mensen deze achterliggende waarden 

waarnemen. Ik wil weten welk  imago televisiekijkers toekennen aan 

de KRO en of de maatschappij georiënteerde campagneposters effect 

hebben op dat imago.   

 

 

Hoofdvraag:  

Welk imago wordt anno 2009 door de televisiekijkers toegekend aan 

de KRO en wat is het effect van de maatschappelijk getinte 

campagneposters op het imago van de KRO? 

 

 

 

Deelvragen: 

1. Wat is het imago van de KRO volgens de hedendaagse 

televisiekijker? 

2. Is  er een verschil in imagowaarneming tussen leden en niet-

leden van de KRO?Zo ja: in welke mate? 

3. Is er een verschil in perceptie van het imago van de KRO 

door mensen van verschillende generaties? Zo ja: in welke 

mate? 

4. Hoe hoog ligt de bekendheid met de recente 

campagneposters en is er een verschil in imagowaardering 

tussen mensen die voor mijn onderzoek reeds bekend waren 

met de posters en de mensen die de posters op dat moment 

nog niet kenden? 

5. In welke mate wordt de KRO campagne als maatschappelijk 

relevant waargenomen? 

6. Heeft het gebruik van maatschappelijke thema’s in de 

imagocampagne ook het beoogde effect (goodwill) behaald? 
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De deelvragen 1, 5 en 6 volgen logischerwijs uit de hoofdvraag en 

hebben dan ook geen verduidelijking nodig. Vraag 2, over het 

verschil in imagowaarneming tussen leden en niet leden volgt hier 

ook uit en is daarnaast ook voor de KRO interessant omdat uit vorig 

onderzoek is gebleken dat het imago vooral onder de niet-leden aan 

het verzwakken is. Tot slot is de derde  vraag interessant met het oog 

op de ontzuiling. Het is mogelijk dat de oudere generaties, die ook 

de tijd hebben meegemaakt dat alleen de publieke omroepen te 

ontvangen waren, een ander beeld van de KRO dan de jongere 

generaties. Evengoed kan het zijn dat er geen verschil is omdat deze 

eerdere generaties zich mee hebben ontwikkeld met het tijdsbeeld. 

Maar met het oog op de bijzondere publieke omroepgeschiedenis is 

hier een extra deelvraag opgesteld. 

 

Dit onderzoek is relevant voor mensen in de communicatiewereld 

omdat het inzicht biedt in een actueel fenomeen, namelijk het 

meenemen van maatschappelijke issues in bijvoorbeeld 

imagocampagnes. Daarnaast is het relevant voor de KRO als 

organisatie omdat het inzicht biedt in het bestaande imago en in de 

effecten van de imagocampagne. 

 

 

 Opbouw onderzoek en verdere indeling scriptie 

Na deze inleiding zal eerst een methoden hoofdstuk volgen, hierin 

zal ingegaan worden op de verschillende manieren van onderzoeken 

die zijn ingezet om tot beantwoording van de hoofdvraag en 

deelvragen te komen. Na het methoden hoofdstuk volgt een 

literatuurhoofdstuk en een KRO-hoofdstuk. Vervolgens worden de 

resultaten van het empirisch onderzoek weergegeven. Na dit 

resultatenhoofdstuk volgen een analyse, een conclusie en een 

discussie. 
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Hoofdstuk 2. Methoden van onderzoek 

Om tot een antwoord op de hoofdvraag en deelvragen te komen is 

gebruik gemaakt van een drietal methoden van wetenschappelijk 

onderzoek. Ten eerste is door middel van een literatuurstudie 

onderzoek gedaan naar de theoretische achtergrond van de 

verschillende begrippen die aan bod komen bij de behandeling van 

imago en imagocampagnes. Hierbij gaat het om begrippen als 

imago, associatienetwerk en imagoadvertenties. Ten tweede heb ik 

door middel van interviews met de manager Communicatie, 

Marketing en Vereniging van de KRO kennis opgedaan over de 

achtergrond en doelen van de campagne en deze kennis is verder 

aangevuld door gebruik te maken van een aantal (interne) KRO-

publicaties. Tot slot heb ik om antwoorden te vergaren op de 

onderzoeksvragen gebruik gemaakt van een enquête. Deze enquête 

bestond uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve vragen. Hieronder 

zal op elk van deze onderzoeksmethoden nader ingegaan worden. 

 

2.1 Literatuuronderzoek 

Het literatuuronderzoek is gebaseerd op een aantal toonaangevende 

publicaties die betrekking hebben op imago, reputatie en merk. Aan 

de hand van deze publicaties is een beargumenteerde keuze gemaakt 

voor het gebruik van het begrip ‘imago’ en worden de verschillende 

kenmerken en functies van imago uitgelegd. Daarnaast wordt 

ingegaan op het associatienetwerk en op verschillende vormen van 

‘corporate adverteren’. Deze begrippen zijn nodig om de 

theoretische ondergrond van het onderzoek te begrijpen. 

 

2.2 Onderzoek naar de omroeporganisatie KRO 

De feiten en kennis over de KRO volgen uit een tweetal bronnen. 

Enerzijds uit de verschillende KRO-publicaties en anderzijds uit de 

gesprekken met de manager die verantwoordelijk is voor de 

campagne. Tot de schriftelijke bronnen behoren onder andere de 

website, een intern werkschrift over de “Goed Leven”-campagne en 

het Blauw (2007) imago-onderzoek.  

 

2.3 Enquêteonderzoek 

De enquête tot slot verdient wat extra aandacht. Hieronder wil ik 

ingaan op de procedure, de respondenten en de meetinstrumenten die 

gebruikt zijn bij de enquête en de uitwerking van de resultaten van 

de enquête. 

 

  Procedure 

Er is een enquête uitgezet onder zowel KRO-leden als niet-leden. 

Deze is zoveel mogelijk verspreid naar een representatie van de 
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Nederlandse bevolking, hierbij is uitgegaan van de meest recente 

gegevens van het CBS. Dit houdt in dat er geprobeerd is een 

verdeling te bereiken van 49% mannelijke en 51% vrouwelijke 

respondenten. Daarnaast is er geprobeerd een spreiding in leeftijden 

te bereiken, de ideale verdeling hierbij zou zijn 24% van de 

respondenten in de leeftijdscategorie tot 20 jaar, 26% in de 

leeftijdscategorie tot 40 jaar, 35% in de leeftijdscategorie tot 65 jaar, 

11% in de leeftijdscategorie tot 80 jaar en 4% in de leeftijdscategorie 

van 80 jaar en ouder. Ook is getracht een verdeling van 80% 

autochtoon en 20% allochtoon aan te houden, hierbij zijn zowel 

allochtonen van de eerste- als de tweedegeneratie meegerekend. Een 

totaalaantal van 400 enquêtes is verspreid. De vragenlijst is gepretest 

op een tweetal proefpersonen en naar aanleiding van opmerkingen 

en onduidelijkheden op enkele punten aangepast. De vragenlijst is 

nadrukkelijk anoniem verwerkt en de enveloppen die binnenkwamen 

bij de KRO zijn ongeopend doorgestuurd naar mijn huisadres.   

  Respondenten 

Een aantal van 400 enquêtes is verspreid en daar zijn er 120 van 

teruggekomen, een respons van 30%. De respondenten hebben een 

gemiddelde leeftijd van 49,3 jaar. Er hebben 55 mannen de enquête 

ingevuld en 65 vrouwen, dit is een verdeling van 46% om 54%. Er 

hebben 12 allochtonen de enquête ingevuld, dit zorgt voor een 

verdeling van 10% allochtoon en 90% allochtoon. Tot dusver komen 

de percentages heel redelijk overeen met de gewenste percentages. 

Dit verandert als we kijken naar de leeftijdscategorieën. In de 

leeftijdscategorie tot 20 jaar zit namelijk 18% van de respondenten, 

in de leeftijdscategorie tot 40 jaar zit 16% van de respondenten, in de 

leeftijdscategorie tot 65 jaar zit 41% van de respondenten en in de 

leeftijdscategorie ouder dan 65 jaar zit 25% van de respondenten. 

Deze laatste categorie heb ik samengevat omdat het aantal 80-

plussers in de enquête minimaal was. De relatief oudere populatie 

binnen het onderzoek heeft te maken met de populatie van KRO-

leden. Lidmaatschap van een publieke omroep is iets wat je met 

name bij de oudere bevolkingsgroep tegenkomt, de KRO-leden die 

reageerden waren dan ook ouder dan de niet-leden die reageerden. 

  Meetinstrumenten 

De enquête (Zie bijlage 2, pp. 84-88) bestond uit eenentwintig 

vragen en was onderverdeeld in twee delen. In het eerste deel van de 

enquête werd allereerst gevraagd naar spontane associaties bij de 

KRO. Vervolgens werd gevraagd of de respondenten voor negentien 

verschillende begrippen aan wilden geven in hoeverre zij vonden dat 

deze begrippen bij de KRO passen. Dit konden zij doen door een 



  

 

12 

aantal procenten toe te kennen, minimaal 0% en maximaal 100%. 

Vijftien van deze begrippen waren eerder ondervraagd in een schaal 

met verschillende items. Onderzocht zal worden of de waardering 

van deze items destijds strookt met de waardering die puur op het 

begrip zelf gegeven wordt. Dit is interessant voor de KRO omdat 

een duidelijke verandering in waardering aan kan geven dat de 

houding van respondenten ten opzichte van de KRO veranderd is en 

dat kan aanleiding zijn voor een nieuw uitgebreid imago-onderzoek. 

Daarnaast geeft deze manier van meten ook inzicht in wat mensen 

wel en niet waarnemen bij de KRO. De vier nieuw toegevoegde 

begrippen zijn de vier kernwaarden van de KRO, namelijk 

verbindend, aansporend, inspirerend en duidend. Interessant is of 

mensen deze kernwaarden waarnemen bij de KRO en in welke mate. 

In het tweede deel van de enquête is gevraagd wat de mensen van de 

imagocampagne “Goed leven” vonden. Eerst werd gevraagd of ze 

deze campagne kenden, en zo ja waarvan, vervolgens werden de 

posters getoond. Hierbij werden eerst drie vragen gesteld over één 

poster van de serie en vervolgens nog twee vragen over de gehele 

serie van posters. Deze eerste poster wisselde, dit is gedaan om een 

meer gedetailleerde indruk te krijgen van de reacties op de 

verschillende posters. Alle vier de posters zijn ongeveer even vaak 

als eerste getoond. De daaropvolgende vier vragen hadden 

betrekking op de relatie tussen deze posters en de KRO. De vragen 

in dit tweede deel van de enquête zijn kwalitatief van aard. Tot slot 

werd gevraagd naar enkele algemene demografische gegevens 

waaronder geslacht, geboortejaar, land van herkomst (en land van 

herkomst ouders) en hoogst genoten opleidingniveau. 

De resultaten van de enquête zijn verwerkt met behulp van het 

statistiekprogramma SPSS. Binnen dit programma zijn de 

deelvragen berekend met behulp van een tweezijdige T-toets waarbij 

een significantie is aangehouden van p > 0,001. Bij de berekening 

van de deelvraag die betrekking heeft op een verschil in 

imagowaardering tussen de verschillende generaties is gebruik 

gemaakt van een enkelvoudige variantieanalyse, bij deze toets is een 

significantie van p > 0,005 aangehouden omdat het een kleinere 

steekproef betreft (Baarda e.a. 2003). 
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Hoofdstuk 3. Literatuuronderzoek  

Omdat wetenschappers uit verschillende vakgebieden zich hebben 

bezig gehouden met de begrippen ‘identiteit’ en ‘imago’ bestaan er 

ook verschillende theorieën. Daar zijn uiteenlopende definities van 

‘identiteit’ en ‘imago’ uit voort gekomen. Voordeel hiervan is dat 

meerdere invalshoeken belicht zijn, nadeel is dat het lastig is om één 

alomvattende definitie te geven die in het kader van 

wetenschappelijk onderzoek algemeen ‘geldig’ zou zijn. Dit wordt 

nog verder bemoeilijkt omdat naast de term imago de laatste jaren 

ook de term ‘reputatie’ en de term ‘merk’ hun opwachting hebben 

gemaakt. Deze termen overlappen elkaar deels. Hieronder wil ik 

ingaan op de  identiteit en imago,  ‘reputatie’ en ‘merk’. Vervolgens 

zal ik ingaan op associatienetwerken, manieren om op imago te 

sturen en tot slot op twee verschillende soorten imagoadvertenties.  

 

3.1 Imago en identiteit 

Volgens van Riel (2003, p. 42) is identiteit te omschrijven als de 

verzameling kenmerken die door de leden van de organisatie als 

typerend worden gezien voor het eigen bedrijf. Van Raaij e.a. (2002, 

p.10) spreken niet over een verzameling kenmerken, maar over de 

‘werkelijke’ eigenschappen en persoonlijkheid (en dus niet de 

voorgedane eigenschappen en persoonlijkheid) van de organisatie. 

Hierbij tekenen zij aan dat het betwijfelbaar is of de ‘werkelijke 

identiteit’ wel bestaat omdat verschillende interne stakeholders een 

geheel eigen beeld van de organisatie kunnen hebben. Immers, 

managers kunnen een heel ander beeld van de organisatie hebben 

dan productiemedewerkers. Desalniettemin blijkt uit beide definities 

dat identiteit een interne aangelegenheid is. 

 

Imago daarentegen lijkt  met name een externe aangelegenheid te 

zijn, want imago is de perceptie of het beeld dat personen buiten de 

organisatie hebben van de organisatie (Raaij, 2002, p. 10). Hierbij is 

imago het resultaat van het totaal van alle indrukken, ervaringen, 

kennis, verwachtingen en gevoelens van mensen over een 

organisatie (Blauw, 1989, p. 17). Imago is dus een subjectief 

fenomeen, Dowling omschrijft imago als “the set of meanings by 

which an object is known and through which people describe, 

remember and relate to it. That is the result of the interaction of a 

person’s beliefs, ideas, feelings, and impressions about an object” 

(cit. in Raaij, 2002, p. 18). Daarnaast kan imago, net als identiteit, bij 

verschillende doelgroepen andere associaties oproepen. (Strijp & de 

Witte 2003, p. 19 en Raaij e.a. 2002, p.19). Kort samengevat is 

imago de wijze waarop de identiteit van de organisatie overkomt bij 

de relevante doelgroepen (Raaij e.a. 2002 p. 10). Van Riel (2003, p. 
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31) geeft hierbij aan dat het imago van een organisatie voor een deel 

gezien kan worden als een reflectie van de identiteit van die 

organisatie. Hij stelt dat imago deels terug te voeren is op de 

signalen die de organisatie uitzend om haar persoonlijkheid 

zichtbaar te maken. Hierbij kan echter ruis optreden in de vorm van 

geruchten en invloedrijke concurrenten, maar, zo stelt hij; het imago 

wordt met name beïnvloed door selectief leesgedrag van individuele 

leden van een doelgroep, die de identiteitssignalen van een 

organisatie slechts gedeeltelijk tot zich nemen. Kortom, de totale set 

aan associaties en indrukken laat zich moeilijk voorschrijven en een 

signaal van de organisatie kan per individu andere associaties 

oproepen. 

 

Identiteit en imago staan aldus in een wisselwerking met elkaar. Van 

Riel (2003, p. 42) geeft aan dat een organisatie langs drie 

verschillende wegen haar persoonlijkheid kan duidelijk maken aan 

externe doelgroepen. Hierbij volgt hij het model van Birkigt en 

Stadler (1986) (zie figuur 3). De eerste van de drie wegen die van 

Riel onderscheidt, is gedrag; ofwel het handelen van de organisatie 

waarop de doelgroepen haar zullen beoordelen. Daarna volgt 

communicatie, hierbij gaat het om communicatie in verbale en 

visuele zin. Communicatie is met name bruikbaar om abstractere 

gedragssignalen rechtstreeks over te brengen op de doelgroep. 

Hierbij is het van belang dat deze direct gecommuniceerde 

boodschap ook daadwerkelijk terug te zien is in het gedrag van de 

organisatie, want anders wordt er geen effect bereikt. Als derde 

wordt symboliek genoemd als een manier om de persoonlijkheid van 

een organisatie over te brengen. Communicatie is met name 

bruikbaar om abstractere gedragssignalen rechtstreeks over te 

brengen op de doelgroep. 

Figuur 2. Model Birkigt & Stadler (1986). Relatie tussen identiteit en imago (cit. in: Van 

Riel 2003, p.42) 
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Hierbij is het van belang dat deze direct gecommuniceerde 

boodschap ook daadwerkelijk terug te zien is in het gedrag van de 

organisatie, want anders wordt er geen effect bereikt. Als derde 

wordt symboliek genoemd als een manier om de persoonlijkheid van 

een organisatie over te brengen. Via symboliek kan de organisatie op 

impliciete wijze duidelijk maken waar zij voor staat of waar zij zou 

willen staan (Riel, 2003, p. 42). Om je identiteit via deze drie 

instrumenten over te kunnen brengen moet er bij de organisatie een 

duidelijk beeld zijn van de eigen persoonlijkheid, alleen als dat het 

geval is kan het imago ook daadwerkelijk een afspiegeling zijn van 

de identiteit.  

 

 Reputatie 

Het imago van de onderneming is in het model van Birkigt & Stadler 

datgene wat mensen van buiten de organisatie (extern) waarnemen 

van de identiteit binnen de organisatie (intern). Persoonlijk kiest Van 

Riel (2003, p. 86)  ervoor om niet over imago maar over reputatie te 

spreken. Dit omdat hij meerdere imago’s onderscheidt, zoals een 

branche imago, een werkgeversimago en een productimago. Al deze 

deelimago’s vormen samen een totaalindruk en deze totaalindruk is 

wat van Riel reputatie noemt. Als definitie geeft van Riel (2003, 

p.86): “Reputatie is de totale evaluatie van een organisatie op het 

gebied van veronderstelde bekwaamheden en verantwoordelijkheden 

in vergelijking met concurrenten”. Hierbij is de laatste toevoeging 

opvallend. In de bovenstaande behandeling van het begrip imago is 

nooit de zinsnede ‘in vergelijking met concurrenten’ genoemd als 

onderdeel van de definitie. Daardoor kan reputatie wel als iets 

wezenlijk anders dan imago worden opgevat, maar daarin wordt niet 

de redenatie van van Riel gevolgd.  Maathuis (1999, pp. 30-31) en 

ook Meijer (2004, p.18) geven in hun publicaties ook aan dat de 

term (corporate) reputatie op twee manieren gebruikt wordt. 

Enerzijds wordt het begrip reputatie gebruikt als term voor de 

opgetelde evaluatie van deelimago’s (o.a. door van Riel) en 

anderzijds wordt reputatie als synoniem gebruikt voor de 

totaalevaluatie van de organisatie door de verschillende actoren als 

klanten, stakeholders en werknemers. Hierbij wordt expliciet 

aangegeven dat deze ‘totaalevaluatie van de organisatie’ een 

relatieve positie inhoudt ten opzichte van concurrerende 

organisaties. Zelf hanteren beide auteurs de term reputatie volgens 

de tweede manier, namelijk om te duiden op de relatieve 

voorkeurspositie van het imago van de organisatie ten opzichte van 

anderen in de branche. Het verschil van reputatie met imago zit hem 

dus in de vergelijking met branchegenoten. Omdat dit in dit 

onderzoek niet relevant is, zullen wij de term imago  handhaven.  
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 Merk 

Tot slot is er nog een andere term die verwant is aan bovenstaande 

begrippen, te weten merk (en ook het daaruit volgende merkimago). 

Maathuis (1999, p.27) definieert een merk “as the trademark (the 

name and logo) of the company that it uses to identify itself and the 

signals it sends to its stakeholders”. Vrij vertaald is het merk  het 

handelskenmerk dat de organisatie gebruikt om zichzelf en de 

signalen die zij naar stakeholders zenden te identificeren. 

Merkimago is vervolgens de term die gebruikt wordt om te 

verwijzen naar de perceptie van een merk door de stakeholders, 

hierbij gaat het om welke associaties het merk oproept. “Corporate 

brand image refers to the perception of the brand in the mind of a 

stakeholder, conceptualized as a set of associations linked to the 

brand” (Maathuis, 1999, p.36). 

 

Een praktische uitwerking hiervan vinden we in de definitie van 

merkenbeleid uit de publicatie van Paul Strijp en Vera de Witte 

(2003, pp. 20-25) over de zin en onzin van merkenbeleid bij de 

overheid. Zij stellen dat een merkenbeleid zich kenmerkt door “het 

systematisch articuleren van een aantal waarden, die de identiteit 

van de organisatie representeren; met het doel de organisatie te 

positioneren; en een netwerk van associaties in het brein van 

mensen te vestigen; ten einde een zekere voorkeurspositie te 

verwerven; en daarmee het keuzeproces en het uiteindelijk 

(koop)gedrag te beïnvloeden”(Strijp en de Witte, 2003, p. 20). In de 

volgende paragraaf zal verder ingegaan worden op deze 

associatienetwerken en de mogelijkheden die zij bieden tot sturing 

op imago. Eerst zullen de hierboven uitgewerkte begrippen kort 

naast elkaar gezet worden en zal na een bespreking van de overlap 

voor één terminologische duiding gekozen worden.  

 

Allereerst de definitie van Dowling, zij omschrijft imago als “the set 

of meanings by which an object is known and through which people 

describe, remember and relate to it. That is the result of the 

interaction of a person’s beliefs, ideas, feelings, and impressions 

about an object” (Raaij, 2002, p. 18). Vrij vertaald is imago een set 

betekenissen waardoor een organisatie gekenmerkt wordt. Mensen 

beschrijven, herinneren en relateren via deze set van betekenissen 

aan de organisatie. Deze set van betekenissen is het resultaat van de 

interactie van een persoon zijn ideeën, meningen, gevoelens en 

impressies ten opzichte van een organisatie. Vervolgens kijken we 

naar Maathuis (1999), hij definieert een corporate brand als: “the 

trademark (the name and logo) of the company that it uses to 

identify itself and the signals it sends to its stakeholders” (Maathuis, 
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1999, p.27). Vrij vertaald is het corporate brand dus het 

handelskenmerk dat de organisatie gebruikt om zichzelf en de 

signalen die zij naar stakeholders zenden te identificeren. Dit 

handelskenmerk is de merknaam en/of het merklogo. En tot slot 

noemt Maathuis (1999) ook corporate brand image. Het corporate 

brand image is de perceptie van een merk door een stakeholder en 

deze perceptie is geconceptualiseerd als een netwerk van associaties: 

“Corporate brand image refers to the perception of the brand in the 

mind of a stakeholder, conceptualized as a set of associations linked 

to the brand” (Maathuis, 1999, p.36).  

 

Uit bovenstaande set definities wordt duidelijk dat de termen 

‘imago’ en ‘merk’ wel degelijk voor een ander fenomeen staan.. 

Imago draait om de set van betekenissen die een individu in 

gedachten heeft bij een organisatie en die set van betekenissen is 

idealiter een afspiegeling van de identiteit van de organisatie. Bij 

merk draait het om een handelskenmerk dat de organisatie gebruikt 

om zichzelf en haar signalen te identificeren, dit kan ook enkel een 

naam of logo zijn. Imago draait dus om de beleving van een 

individu. De term merkimago vult de leemte die het begrip merk 

heeft. Als we de definitie van merkimago vergelijken met de 

definitie van imago dan zien we dat deze definities wel haast aan 

elkaar gelijk zijn. Het enige verschil is dat de totaalset van 

betekenissen/associaties niet over de organisatie gaat, maar over het 

merk.  

 

Hierbij is het van belang om een bescheiden uitstap te maken naar 

identiteitsstructuren om het verschil, en soms de overeenkomst, 

tussen merk en organisatie te verduidelijken. Immers, met een merk 

probeert men een product of dienst een gezicht en een eigen 

identiteit te geven voor de consument. Mocht een organisatie één 

dienst aanbieden dan is er sprake van een monolithische 

identiteitsstructuur, het merk is de organisatie die er achter staat 

(Vos, 1992, pp. 94-95). Als een organisatie echter meerdere groepen 

producten aanbiedt kan zij er voor kiezen om deze allemaal onder de 

naam van de moederorganisatie naar buiten te brengen (de 

monolithische identiteitsstructuur), maar zij kan er ook voor kiezen 

om deze diensten met een eigen merknaam op de markt te brengen 

waarbij, door middel van een duidelijk kenmerk/logo toch het 

moederbedrijf nog zichtbaar is, dit wordt paraplu-identiteit genoemd. 

Tot slot kan er ook nog voor gekozen worden om de producten 

onder een geheel eigen merknaam op de markt te brengen en daarbij 

geen zichtbare relatie te tonen tot het moederbedrijf, dit is wat men 

een merken-identiteit noemt (Vos, 1992, p. 95). De bedoeling van 
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deze uitstap is om te laten zien dat merk en organisatie op hetzelfde 

neer kunnen komen, maar dat dit niet per definitie een 1 op 1 relatie 

is. In de verdere publicatie zal brand imago gelijk gesteld worden 

aan imago, hierbij wordt Maathuis (1999, p.27) gevolgd en wordt de 

term imago  (of merkimago) gebruikt om te refereren aan het totale 

set van associaties dat een individu heeft bij een organisatie.  

 

3.2 Sturen op imago 

In de inleiding is reeds genoemd dat een aantrekkelijk en 

onderscheidend imago van levensbelang is voor een organisatie.  

Organisaties willen daarom ook graag controle over- en invloed op 

hun imago kunnen uitoefenen. Zij doen dit echter niet alleen om hun 

bestaansrecht veilig te stellen. Een positief imago brengt namelijk 

verschillende voordelen en effecten met zich mee, zowel voor de 

organisatie als voor de stakeholders. In deze paragraaf zal verder 

ingegaan worden op deze voordelen en effecten. Daarnaast wordt 

ingegaan op de mogelijkheden tot sturen op imago, waarbij specifiek 

aandacht besteed wordt aan het fenomeen imagoadvertenties. Maar 

voordat hier op ingegaan kan worden is het van belang om dieper in 

te gaan op datgene wat vormend is voor imago, namelijk het netwerk 

van associaties.  

Associatienetwerken 

De totale set van associaties die een persoon bezit over een 

organisatie en die bepalend is voor het imago dat hij toekent aan een 

organisatie is vastgelegd in het geheugen. Het geheugen zelf is een 

groot associatief systeem waarin alles met elkaar samenhangt. De 

associaties die mensen hebben ten opzichte van een organisatie zijn 

doorgaans de eindproducten van leerprocessen. Deze leerprocessen 

vinden plaats bij alle contacten die mensen hebben met de 

organisatie, zowel rechtstreeks als indirect. Daarnaast is in het 

associatief netwerk alles met elkaar verbonden, zo bestaat het 

associatief netwerk niet alleen uit feitelijke kennis en betekenissen 

maar ook uit emoties, attitudes en gedragstendenties. (Franzen en 

Bouwman (1999) p.178, Franzen en van den Berg (2002), p.154.) 

Strijp en de Witte (2003, p.22) hanteren de volgende definitie van 

een associatief netwerk: “Een (merk)associatief netwerk omvat alle 

verbindingen van merkkentekenen (naam, kleur, logo, etc.) met 

andere geheugenelementen, zoals betekenissen, emoties/affecties, 

attitudes en gedragstendenties”.  

Maathuis (1999, p.33) geeft het associatieve netwerk weer als een 

mentaal schema, als een abstracte structuur van 

omgevingsregelmatigheden. Dit mentale schema wordt ontwikkeld 

als men meerdere malen in aanraking komt met een organisatie en 
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helpt om richting te geven aan percepties, gedachten en acties. Een 

dergelijk schema is feitelijk een representatie van ervaringen die 

men al gehad heeft met de organisatie en op die manier kunnen deze 

schema’s helpen om nieuwe informatie te structureren, organiseren 

en interpreteren. Uiteindelijk is het mentale schema bepalend voor 

de attitude ten opzichte van de organisatie, want de evaluatie van het 

netwerk van associaties bepaalt de rationele en emotionele houding 

ten opzichte van de organisatie (Maathuis (1999), p.50).  

 

De kennis die je bezit in je associatieve netwerk is volgens Franzen 

en van den Berg (2002, p. 154) onderverdeeld in zeven verschillende 

soorten merkassociatiecomponenten. Hieronder zal deze indeling 

weergeven worden: 

1. Merkbekendheid 

De aanwezigheid van een merk en de daarmee verbonden 

identificatiekenmerken (naam, logo, kleur) in het 

langetermijngeheugen en de bekwaamheid om deze informatie terug 

te halen naar het werkgeheugen. 

2. Merkbetekenissen 

De mentale koppeling van een merknaam aan cognities in het 

langetermijngeheugen 

3. Merkemoties 

De mentale koppeling van een merknaam aan emoties, die 

onderscheiden kunnen worden op basis van hun aard (positief, 

neutraal en negatief) en intensiteit. 

4. Merkpositionering 

Het indelen van een merk bij een groep of subgroep van andere 

merken op basis van de meest kenmerkende gemeenschappelijke 

eigenschappen en het onderscheiden van een merk van andere 

merken binnen die (sub)groep op basis van de meest kenmerkende 

verschillen. 

5. Merkattitude 

De duurzame evaluatie ten aanzien van een merk die gebaseerd is op 

de afweging van positieve en negatieve kenmerken ervan en die 

consequenties heeft voor het gedrag tegenover het merk.  

6. Merkgedragstendentie 

De in het geheugen verankerde neiging op een merk telkens weer te 

kopen (de aangeleerde koopgewoonte). 

7. Merkrelatie  

De tweezijdige betrekking tussen een consument en een merk, die 

bestaat uit de componenten interactie, communicatie, 

wederkerigheid en continuïteit.  
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Naast deze onderverdeling van associaties in verschillende 

identificatiekenmerken geven Franzen en van den Berg (2002, 

p.160) ook een hiërarchische indeling van het associatief netwerk. 

Hierbij gaan ze uit van betekenisstructuren, specifieke structuren 

waar volgens informatie is opgeslagen zodat deze snel toegankelijk 

is voor het individu. Deze indeling is een versimpelde weergave van 

het totale associatiesysteem maar het geeft wel inzicht in de niveaus 

van associaties en in hoe diepgaand een merk gekend wordt. Het 

hiërarchische betekenisniveau ziet er als volgt uit:   

Niveau 1: Merktekens 

Niveau 2: Productgerelateerde betekenissen 

Niveau 3: De symbolische of abstracte betekenissen 

Niveau 4: De organisatieassociaties 

Hierbij bestaat niveau 1 uit de herkenningstekens van het merk, 

waaronder de naam, het logo, de verpakking en verdere kenmerken 

als kleur, beeld en geluid. Niveau 2 is specifiek gericht op de fysieke 

en abstracte producteigenschappen, hierbij gaat het zowel om de 

zichtbare, tastbare eigenschappen van producten als kleur, geur en 

smaak als om functionele direct waarneembare eigenschappen als 

‘makkelijk’ en ‘snel’. Op niveau 3 vinden we 

persoonlijkheidskenmerken, gebruikersassociaties en verschillende 

soorten waarden. Deze eerste categorie zijn de persoonskenmerken 

die in verband gebracht worden met het merk, bijvoorbeeld ‘jong’ en 

‘individualistisch’. Gebruikersassociaties is het beeld van de 

stereotype gebruiker van het merk. Qua waarden gaat het om 

impressieve waarden, zoals ‘gezellig’ en ‘vrolijk’; en om 

persoonlijke waarden, de ideaalvoorstelling van het persoonlijk 

leven, zoals gezondheid, vrijheid, en wijsheid waarmee het merk in 

verband wordt gebracht; en om maatschappelijke waarden, 

ideaalvoorstellingen in de maatschappij waarmee we het merk 

associëren, bijvoorbeeld wereldvrede, een beter milieu of een 

eerlijke samenleving. Tot slot zitten op niveau 4 

organisatieassociaties, hierbij draait het om de herkomst van het 

merk, organisatiekarakteristieken (grootte, cultuur, geschiedenis, 

activiteiten), kundigheden (competenties, reputatie, autoriteit) en de 

sociale instelling; de ideologie. Dit zijn de activiteiten en reputaties 

met betrekking tot maatschappelijke issues en de instelling ten 

opzichte van de stakeholders.  

 

Als dit teruggekoppeld wordt aan het associatieve netwerk van 

Maathuis (1999) en zijn onderverdeling in product en 

organisatieassociaties dan valt het volgende op. Niveau 1 met zijn 

fysieke kenmerken is vergelijkbaar met het eerste herkenningspunt 

van Maathuis (1999, p. 33); het knooppunt waaraan de verdere 
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associaties opgehangen worden. Vervolgens worden de 

productgerelateerde eigenschappen genoemd, deze associaties zijn 

volgens Franzen en van den Berg (2002, p.160) dus hiërarchisch 

gezien hoger dan de organisatieassociaties die zowel op niveau 3 als 

4 terugvinden. Want de symbolische en abstracte associaties van 

niveau 3 zijn zowel toe te passen op product als op merk (Franzen en 

van den Berg (2002), p. 161). In de vierde categorie van Franzen en 

van den Berg (2002, p.160) vinden we tot slot de 

organisatieassociaties terug, welke ook bij Maathuis (1999, p.33) een 

eigen plaats in het associatief netwerk hebben. 

 

Het onderscheid tussen de organisatieassociaties van niveau 3 en 4 

zit hem in de mate van abstractie. Op niveau 4 liggen de concrete, 

tastbare kenmerken van de organisatie, zoals informatie over het 

aantal medewerkers en de geschiedenis van het bedrijf. Op niveau 3 

vinden we symbolische betekenissen, de waarden die men ziet bij de 

organisatie/het merk. Strijp en de Witte (2003, p.21) stellen dat 

merken worden geladen met waarden en dat mensen een relatie 

ontwikkelen met merken als deze merken een waardepatroon hebben 

dat ons aanspreekt of dat compenseert. Strijp en de Witte (2003, 

p.25) stellen ook dat mensen een merk op basis van waarden 

positioneren ten opzichte van andere merken. Reclame is er 

vervolgens op gericht om deze positionering te beïnvloeden, met als 

doel een voorkeurspositie te verkrijgen ten opzichte van de andere 

merken. Hieronder zal ingegaan worden op de voordelen van een 

goede imago en daarna zal gekeken worden naar de mogelijkheden 

om het imago te beïnvloeden.  

 

 De effecten en voordelen van een goed imago… 

Voordat verder ingegaan wordt op mogelijke manieren om imago te 

beïnvloeden zal eerst ingegaan worden op de voordelen en effecten 

van een goed imago. Eerst wordt ingegaan op de voordelen voor de 

organisatie en vervolgens op de voordelen voor de stakeholders.  

 

 …voor de organisatie 

Een goed imago is volgens Blauw (1989, p.15) en Davies (2003, 

p.19) een voorwaarde voor succes en continuïteit van de 

onderneming. Een positief imago heeft dan ook zowel interne als 

externe effecten voor de onderneming. Intern trekken zij beter 

personeel aan en behouden deze ook langer (Maathuis (1999), p.47-

28, van Riel (2003), p.91). Maathuis (1999, p.47) geeft aan dat het 

imago van de organisatie ook slaat op hoe de medewerkers zichzelf 

waarnemen, want medewerkers identificeren zich met de organisatie 

waar zij voor werken. Zij halen een deel van hun zelfbeeld en 
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zelfperceptie uit hun werkorganisatie en op die manier worden zij 

beïnvloed door het imago en de beslissingen die daarop invloed 

hebben. Daarnaast is een positief imago van invloed op de financiële 

prestaties van het bedrijf (Davies (2003), p. 20-21, Maathuis (1999), 

p.26, Meijer (2004), pp. 56-57 en van Riel (2003), p.91). Zo heeft 

het bedrijf een hogere waarde op de aandelenmarkt en accepteren 

mensen een hoger risico voor dezelfde uitkeringswaarde. Daarnaast 

hebben ze een betere toegang tot hulpbronnen, kunnen ze 

gemakkelijker nieuw kapitaal aantrekken en worden ze minder snel 

door actiegroepen bekritiseerd.  

 

 …voor de stakeholders 

Het (merk)imago heeft vier functies voor stakeholders, als eerste 

dienen merken voor identificatie en herkenbaarheid, ten tweede 

generen zij risicoreductie, ten derde verschaffen zij status, prestige 

en hedonistische gevoelens en tot slot dienen zij voor de gebruiker 

als middel tot informatiereductie (Maathuis (1999), pp. 31-33). 

 

Deze eerste functie van het merkimago is de identificatiefunctie, 

want herkenbaarheid wekt positieve gevoelens van vertrouwdheid op 

en mensen kiezen liever het bekende boven het onbekende. 

Daarnaast reduceren merken het verwachte risico bij de klant en is 

het vertrouwen groter. Een goed merk geeft de consument het gevoel 

dat zij de beste oplossing vormt om de bestaande behoefte te 

bevredigen. Met name als mensen weinig ervaring hebben met een 

product of dienst gaan zij af op karakteristieken zoals merk en prijs 

als indicator van kwaliteit. Als puur gekeken wordt naar het gebruik 

dan verhogen merken de gebruikssatisfactie en bieden zij de 

mogelijkheid tot personificatie. Deze functie is gericht op de 

wetenschap dat mensen producten en diensten niet puur voor 

functioneel gebruik aanschaffen maar dat zij ook psychosociale 

associaties hebben bij het product of het merk. Mensen ervaren 

genot, status en prestige bij het gebruik van merken. De 

veronderstelde kwaliteit en positieve associaties die mensen hebben 

bij een merk vergroten de gebruikservaring op een positieve manier 

en versterken het zelfbeeld van de gebruiker. Tot slot zijn merken 

functioneel in de manier waarop informatie verwerkt wordt. 

Stakeholders zijn niet in staat om alle beschikbare informatie te 

verwerken die uit de complexe markt naar voren komt, wat er toe 

leidt dat zij gebruik maken van een gelimiteerd, incompleet en 

versimpeld informatieverwerkingsproces, ook wel selectieve 

perceptie en selectieve verwerking genoemd. Merken werken hierin 

als simplificerend en vereenvoudigend filter omdat aan de hand van 

merken informatie in het geheugen wordt geïnterpreteerd, gecodeerd 
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en opgeslagen. Als men vervolgens nogmaals in aanraking komt met 

het merk wordt deze geheugenstructuur, dit netwerk van associaties 

geraadpleegd en hoeft niet alle informatie opnieuw te worden 

doorlopen (Maathuis (2003), pp. 31-33). Om een imago te 

veranderen kan dus op het netwerk van associaties gestuurd worden, 

hieronder zal dit gegeven verder uitgewerkt worden. 

 

 Manieren om te sturen op imago 

Van Raaij (2002, p.22) en van Riel (2003, p. 111) geven aan dat er 

twee manieren zijn om op imago te sturen, namelijk vanuit de 

identiteit (intern) en via externe communicatie.  

Als men vanuit de identiteit het imago wil versterken dan zullen 

personeelsleden en directie de eigen organisatie zodanig moeten 

verbeteren dat dit naar buiten uitstraalt. Immers, het model van 

Birkigt en Stadler (zie figuur 3, p. 13) resumerend, imago is de 

weerspiegeling van de identiteit voor de buitenstaanders. De 

organisatie kan van binnenuit verbeteren door verbetering van 

prestaties van werknemers en bijbehorende stimulering- en 

opleidingsprogramma’s, door het verbeteren van de kwaliteit van 

diensten, producten en service en door het verhogen van de 

transparantie (Raaij, 2002, p.22). De interne manier van 

imagoverandering is de veiligste manier om het imago te verbeteren, 

want als er een discrepantie bestaat tussen de feitelijke identiteit en 

het imago, en dit komt uit, dan valt de organisatie door de mand en 

is het positieve imago onhoudbaar (Blauw, 1989, p. 35 en Raaij, 

2002, p.23). 

Toch kiezen ook veel organisaties er voor om het imago via de 

externe lijn aan te pakken en deze methode levert ook positieve 

resultaten op. Van Raaij (2002, p.23) legt dit uit aan de hand van het 

begrip “zelfperceptie”. Want stel dat buitenstaanders een positief 

imago hebben van de organisatie, dan zien zij ook in een 

twijfelachtige en ambigue situatie de positieve kanten het goede 

imago. Daarnaast motiveert het de werknemers binnen de organisatie 

om naar dit positieve beeld en verwachting te gaan werken, zodat 

uiteindelijk ook de identiteit verbetert en de discrepantie tussen 

beide slinkt. Van Raaij (2002, p 23) tekent hierbij wel aan dat deze 

vorm van zelfperceptie alleen werkt al er sprake is van een ambigue 

situatie en als het verschil tussen imago en identiteit niet te groot is. 

Meijer (2004, p. 46) heeft onderzocht wat het effect is van 

adverteren op het imago. Hij vond dat des te meer een organisatie 

adverteerde, des te beter het imago van de organisatie werd. Hij 

verklaart deze resultaten aan de hand van de ´mere exposure´ 

theorie. Deze theorie stelt dat de houding van een individu ten 

opzichte van een object wordt versterkt naar mate hij er vaker mee 
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geconfronteerd wordt. Ook noemt hij de conditioneringtheorie in dit 

opzicht, klassieke conditionering vindt plaats als een neutrale 

stimulus wordt gecombineerd met een onconditionele stimulus. 

Hierdoor zal bij herhaaldelijk koppelen de respondent op den duur 

de onconditionele stimulus ook waarnemen als alleen de neutrale 

stimulus wordt getoond. Dus als twee objecten herhaaldelijk samen 

getoond worden dan zal op den duur het ene object automatisch aan 

de andere doen herinneren. Klassieke conditionering is dus een 

manier om het associatienetwerk te beïnvloeden. 

 

 Vormen van sturing op imago 

Adverteren is er in eerste instantie op gericht om het 

associatienetwerk van mensen te beïnvloeden. Maar om dit te 

bereiken kan gebruik gemaakt worden van verschillende vormen van 

adverteren. In deze paragraaf zal gekeken worden naar twee 

verschillende vormen van adverteren op imago, namelijk corporate 

adverteren en advocacy adverteren.  

Blauw (1989, p. 133) geeft allereerst aan dat van adverteren alleen 

geen wonderen verwacht mogen worden, want adverteren op imago 

werkt alleen als het in combinatie met andere middelen en 

instrumenten wordt ingezet en als de identiteit ook mee veranderd, 

volgend aan dat gewenste imago. Maar, hij ziet in corporate 

adverteren wel een machtig middel om het imago van de organisatie 

inhoud te geven. Corporate adverteren onderscheid zich van de 

traditionele reclame omdat het niet over het aanprijzen van 

producten of diensten gaat, maar over de profilering van de 

organisatie hierachter. Zo stelt Blauw (1989, p. 113) dat “bij 

corporate advertising tracht men soms ook aspecten van de 

onderneming van maatschappelijke relevantie te belichten naast 

commerciële relevantie”. Op deze manier helpt deze vorm van 

reclame mee aan het opbouwen van een imago van autoriteit, 

integriteit en bekwaamheid. Via corporate adverteren kan de 

organisatie naar eigen inzicht het imago bij de doelgroep 

beïnvloeden, in feite wordt door middel van deze reclame de verf 

aangeboden waarmee ze het gezicht van de organisatie kunnen 

kleuren. “Corporate advertising een vorm van massacommunicatie 

is die primair de verhoging van de goodwill van de onderneming tot 

doel heeft, ten einde bij de doelgroepen van de onderneming een 

ontvankelijk klimaat op te bouwen voor andere – commerciële 

uitingen van de onderneming” Blauw (1989, p. 113). Daarnaast stelt 

Blauw (1989, p. 115): “Corporate advertising wil begrip kweken bij 

mensen die nu of in de toekomst invloed kunnen hebben op het 

voortbestaan van de onderneming”. 
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Belch & Belch (2001, p. 600) geven een dynamischere omschrijving 

van corporate adverteren. Zij stellen net als Blauw (1989, p. 113) dat 

corporate adverteren is ontwikkeld om de totale organisatie te 

promoten en om het imago te verbeteren door een positie aan te 

nemen in een bepaalde maatschappelijke situatie/toestand, maar 

vervolgens stellen zij dat ook directe participatie en directe actie op 

een bepaald maatschappelijk fenomeen een manier van corporate 

adverteren kan zijn. Belch en Belch (2001, pp. 601-607) 

onderscheiden drie subvormen van corporate adverteren, namelijk 

imagoadvertenties, evenementsponsoring (de actieve manier van 

corporate adverteren) en “advocacy adverteren”. Hierbij verdient 

deze laatste extra uitleg, advocacy adverteren is de subvorm van 

corporate adverteren die specifiek gericht is op sociale, economische 

en milieu-issues. Deze vorm is er op gericht om de ideeën van de 

organisatie te propaganderen en speelt in op controversiële (sociale) 

issues van publiek belang op een manier die de belangen van de 

adverteerder dient. Hierbij wordt nog steeds een portret geschilderd  

van de organisatie maar dan op een indirecte manier, de organisatie 

neemt een stelling in een issue in plaats van rechtstreeks de 

organisatie aan te prijzen. Het is voor de organisatie een manier om 

zijn ideeën geaccepteerd te krijgen of om de samenleving zijn 

zorgen te doen verstaan.  
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 Hoofdstuk 4. Onderzoek naar de omroeporganisatie KRO 

In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de veranderende 

rol van de publieke omroepen en daarbij zal specifiek gekeken 

worden naar de laatste veranderingen die met de mediawet van 2008 

bekrachtigd zijn. Vervolgens kijken we naar een imago-onderzoek 

dat is uitgevoerd bij de KRO door Blauw Research in 2007 (Blauw, 

2007). De imagocampagne “Goed Leven” waaraan we vervolgens 

aandacht besteden volgt uit deze twee feiten.  Eerst wordt gekeken 

naar wat de KRO zegt over haar campagne, vervolgens wordt deze 

bekeken in het licht van de veranderde taak van de publieke omroep. 

4.1 Veranderende rol publieke omroep en nieuwste mediawet. 

Er is de laatste decennia, of eigenlijk sinds de komst van ‘de 

commercieëlen’, veel gesteggel geweest over het nut en 

bestaansrecht van de publieke omroepen. Vanaf 1995 zijn er 

bijvoorbeeld drie verschillende adviescommissies geweest die de 

taak van de publieke omroep hebben onderzocht en met een advies 

gekomen zijn. Twee van deze commissies, Commissie Ververs in 

1996 en Commissie Rinnooy Kan in 2004 oordeelden dat de 

publieke omroep moest blijven bestaan, want: "Een 

goedfunctionerende publieke omroep is van levensbelang voor 

Nederland: als verbroederende ontmoetingsplaats voor onze 

democratische discussies, als innovatief podium voor onze 

veelkleurige cultuur, als onafhankelijke informatiebron voor onze 

pluriforme samenleving”(Commissie Publieke Omroep, 1996). In 

2005 volgde echter het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor 

Regeringsbeleid (WRR), deze commissie stelde dat de publieke 

omroep op de schop moest. De omroepverenigingen zouden niet 

langer alleenrecht moeten hebben op uitzending op de publieke 

zenders, ook een milieubeweging of dagbladuitgever zou er gebruik 

van moeten kunnen maken. Want het gaat er niet om wie er uitzendt, 

maar waar de programma’s over gaan. En die programma’s moesten 

gaan over de dagelijkse nieuwsvoorziening, over opinie en 

achtergrond, en in slechts beperkte mate over ‘kunst & cultuur’ en 

‘vermaak & voorlichting’. Ook stelde de raad dat de commerciële 

media niet minder belangrijk zijn dan de publieke omroepen die 

door de overheid worden gefinancierd (WRR, 2005). Een rapport 

dus waarin gesteld werd dat de commerciële omroepen gelijk zijn 

aan de publieke omroepen en waarin de publieke omroepen zich 

kunnen gaan beperken tot het verzorgen van de dagelijkse 

nieuwsvoorziening. Op basis van dit rapport van de WRR kwam 

staatssecretaris van der Laan met het wetsvoorstel “Met het oog op 

morgen”. Dit wetsvoorstel heeft het door de val van het kabinet 

Balkenende 2 uiteindelijk nooit gehaald, tot opluchting van de 
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omroepwereld (Omroepdatabank, 2007). Uiteindelijk is in 2008, 

onder minister Plasterk in het kabinet Balkenende 3, een nieuwe 

Mediawet aangenomen. Deze mediawet(Ministerie OCW, 2008) 

stelt het volgende over de publieke mediaopdracht: 

 

“HOOFDSTUK 2. PUBLIEKE MEDIADIENSTEN 

TITEL 2.1 PUBLIEKE MEDIAOPDRACHT 

Artikel 2.1 

1. Er is een publieke mediaopdracht die bestaat uit: 

a. het op landelijk, regionaal en lokaal niveau verzorgen van 

publieke mediadiensten door het aanbieden van media-aanbod op 

het terrein van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing, via alle 

beschikbare aanbodkanalen; en 

b. het verzorgen van publieke mediadiensten waarvan het media-

aanbod bestemd voor landen en gebieden buiten Nederland en voor 

Nederlanders die buiten de landsgrenzen verblijven. 

2. Publieke mediadiensten voldoen aan democratische, sociale en 

culturele behoeften van de Nederlandse samenleving door het 

aanbieden van media-aanbod dat: 

a. evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en 

zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en 

inhoud; 

b. op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de 

pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, 

opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en 

levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt; 

c. gericht is op en een relevant bereik heeft onder zowel een breed 

en algemeen publiek, als bevolkings- en leeftijdgroepen van 

verschillende omvang en samenstelling met in het bijzonder 

aandacht voor kleine doelgroepen; 

d. onafhankelijk is van commerciële invloeden en, behoudens het 

bepaalde bij of krachtens de wet, van overheidsinvloeden; 

e. voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen; 

en 

f. voor iedereen toegankelijk is.” 

 
 
Duidelijk is dat in deze mediawet er een belangrijke taak is 

weggelegd voor de publieke omroepen op het gebied van de 

vertegenwoordiging van de maatschappelijke, culturele en 

levensbeschouwelijke uitingen. Deze vertegenwoordiging zit hem in 

zowel het programma-aanbod als het aanspreken en 

vertegenwoordigen van de verschillende doelgroepen. De publieke 

omroep verdient haar bestaansrecht aan haar 
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publiekmaatschappelijke taak. Dit is nog verder geëxpliciteerd in de 

Mediawet en ook in de Erkenningswet die 1 januari 2010 van kracht 

zal worden. Deze Erkenningswet is geen nieuwe wet maar een 

wijziging van delen van de Mediawet van 2008 (Ministerie OCW, 

2008). 

Het bestaansrecht van de publieke omroepen hangt met de nieuwe 

Mediawet ook niet meer alleen op het ledenaantal van een publieke 

omroep, want er is het een en ander veranderd aan de voorwaarden 

tot erkenning als publieke omroep. Het ledenaantal is nog wel een 

maatstaf voor de maatschappelijke steun die de omroepen hebben 

onder de bevolking, maar er zijn ook andere voorwaarden. Deze 

voorwaarden zijn: 

 

1. Ze moeten een vereniging zijn met leden. Deze leden moeten 

inspraak hebben en betalen minstens €5,72 per jaar voor hun 

lidmaatschap. Het ledenaantal is een maatstaf voor de 

maatschappelijke steun die de omroepen hebben onder de 

bevolking. Het ledenaantal bepaalt dan ook hoeveel budget en 

zendtijd de omroepvereniging krijgt.  

2. De omroep moet een stroming binnen de Nederlandse bevolking 

vertegenwoordigen. De identiteit van deze stroming moet 

duidelijk worden uit het programmabeleid van de omroep.  

3. De omroep moet bereid zijn om samen te werken met andere 

omroepen en de Raad van Bestuur van de publieke omroep. 

4. De omroep moet zich houden aan de regels van de Mediawet. 

 

De KRO heeft een katholieke identiteit en dit moet duidelijk worden 

uit haar programma’s. Daarnaast moet zij echter ook “op 

evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geven en de 

pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, 

opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en 

levensbeschouwelijk gebied weerspiegelen” Dit heeft de KRO 

proberen samen te vatten door te kijken naar verschillende thema’s 

en discussies uit de samenleving, vanuit de katholieke 

levensovertuiging. Vanuit deze denkwijze is ook de imagocampagne 

“Goed Leven” gestart. Voordat hier verder op ingegaan wordt zal 

echter eerst aandacht besteed worden aan wat bekend is over het 

imago van de KRO.  

 

4.2 Bestaande informatie over het imago van KRO  

In 2005 en 2007 is er door Blauw research (in 2005 is het imago-

onderzoek uitgevoerd door 2way research, dit bedrijf is in 2007 

opgegaan in Blauw research) onderzoek gedaan naar het imago van 

een aantal publieke omroepen en commerciële omroepen. Hierbij is  
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specifiek gekeken naar het imago van de KRO onder de Nederlandse 

bevolking en hierbij is ook het verschil in waardering van het imago 

onder leden en niet-leden uitgesplitst. Uit dit onderzoek is gebleken 

dat het imago van de KRO met name onder niet-leden in 2007 was 

verzwakt ten opzichte van 2005. Dit geldt voor alle begrippen met 

uitzondering van “saai”, “voor iedereen” en “ontspannend”. Het 

imago verzwakte met name op de karakteriseringen 

“maatschappelijk betrokken”, “sympathiek”, “met respect voor 

mensen” en “religieus”. Maar ook elementen  als “met diepgang”, 

“informatief” en “je steekt er iets van op” werden aanzienlijk minder 

toegekend aan de omroep (zie figuur 4).  

 

Daarnaast daalde ook de gemiddelde waardering van de omroep ten 

opzichte van 2005, namelijk van een 5,5 naar een 5,2. Ook bleek 

hier dat leden van de KRO een stuk positiever oordeelden over de 

omroep dan niet-leden, namelijk gemiddeld 6,7 om 5,2. Leden 

waarderen de omroep op alle begrippen hoger dan niet leden, met 

uitzondering van de begrip ‘Religieus’ (zie figuur 5). Als gekeken 

wordt naar de spontane bekendheid onder de publieke omroepen dan 

scoort de KRO behoorlijk hoog, van de publieke omroepen scoorde 

alleen de VARA en de TROS in het onderzoek van 2007 hoger. De  

 

 

meest gegeven spontane omschrijving van de KRO is “katholiek”. 

Al met al klinkt dit niet bijzonder positief, maar toch onderscheid de 

KRO zich van de andere publieke omroepen op maar liefst 13 van de 

19 imagoaspecten (zie figuur 6).  

 

Figuur 3. Imago KRO verdeeld naar meting 2005 en 2007 
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Van deze 13 imagoaspecten onderscheidt de KRO zich vooral op de 

begrippen “bewogen met mensen”, “maatschappelijk betrokken” en 

“met respect voor mensen”. Deze laatste twee begrippen waren ten 

opzichte van 2005 verzwakt, maar zijn dus nog altijd sterk genoeg  

Figuur 5. Imago KRO ten opzichte van de andere publieke omroepen. 

 

  

om onderscheidend te zijn ten opzichte van de andere publieke 

omroepen. Als we kijken naar de merkenruimte van de publieke 

omroepen (zie figuur 7, p.30) dan zien we dat de KRO samen met de 

Figuur 4. Imago KRO onderverdeeld naar lid/niet-lid. 
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NCRV en de EO in het kader “religieus”, “saai”, “bewogen met 

mensen”en “met respect voor mensen” wordt geplaatst.  

Figuur 6. Merkenruimte publieke en commerciële omroepen 

 

Voor de KRO voldoende redenen om (ook met de komst van de 

nieuwe mediawet in het achterhoofd) een imagocampagne te starten 

in een poging verder naar het midden toe te trekken, weg van het 

begrip “saai” en dichter naar het midden van de merkenruimte, 

richting de begrippen “maatschappelijk betrokken”, “met respect 

voor mensen” en “bewogen met mensen”. 

4.3 “Goed leven”-Campagne 

De combinatie van de veranderende taak van de publieke omroepen, 

de  nieuwe mediawet en het terugzakkende imago onder niet-leden 

waren voor de KRO  motivaties om een nieuwe imagocampagne op 

te starten. Hieronder zal de achtergrond van deze campagne 

geschetst worden en zal nader op de gebruikte beelden in worden 

gegaan.  

 

 Achtergrond campagne “Goed leven” 

In september 2007 is de KRO begonnen met de zoektocht naar “De 

Kunst van het Goede Leven” Hiertoe hebben ze een werkschrift 

ontwikkeld waarmee aan de medewerkers van de KRO werd gevraag 

wat volgens hen de kunst van het “Goede Leven” was. Ze wilden 

weten hoe de medewerkers “De Kunst van het Goede Leven” zelf 

invulden en hebben hen aangespoord om een poster te ontwerpen die 

voor hen “Goed Leven” symboliseerde. Al deze posters hebben ze 

vervolgens getoond op een feestelijke medewerkerbijeenkomst aan 

het begin van het jaar 2008 en deze posters hangen ook nu nog in 

een speciale ruimte in het KRO-gebouw. In maart 2008 is 

vervolgens actief gestart met de “Goed Leven”-campagne en in 

december van 2008 hingen de campagneposters in de abri’s. Het is 
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de planning dat de campagne 5 jaar gaat lopen, maar de beelden 

zullen steeds vernieuwd worden. 

De “Goed Leven”-campagne heeft als doel om een actieve dialoog te 

starten. “We spreken kijkers en luisteraars aan om er iets aan te 

doen. Dat ‘iets’ heeft een duidelijke relatie met de centrale thema’s 

en staan midden in de maatschappij. Soms in Nederland, soms in het 

buitenland. We spreken niet alleen onze traditionele achterban aan 

maar ook onze volggroepen. Daarmee is deze campagne geen 

ledenwerfcampagne pur sang maar een mentaliteitscampagne. We 

schrijven niet voor vanuit een ivoren toren maar laten zien en 

ervaren.” Daarbij gaat de KRO er van uit dat mensen altijd op zoek 

zijn naar het goede in het leven. Hierbij geven ze aan dat “goed 

leven” per persoon verschillend kan zijn, en dat het únieke goede 

leven niet bestaat. Met de “Goed Leven”-campagne wil de KRO 

“laten horen en zien hoe mensen op zoek zijn naar hun goede leven. 

Het gaat over de balans tussen zorgen voor jezelf en zorgen voor de 

ander. Een zoektocht naar die balans. Het zorgen voor jezelf gaat 

niet alleen over genieten maar ook over het dichterbij brengen van 

je ambities door leren, ervaren, durven. En zorgen voor de ander is 

niet alleen het invullen van een pure zorgbehoefte maar ook 

gezamenlijk genieten, ondergaan. Voor een ieder is de zoektocht 

anders en ligt de balans weer iets anders. De KRO schrijft dus niet 

voor wat hij vindt wat het Goede Leven is. Maar tegelijk is de 

campagne niet vrijblijvend. De KRO vertelt wat hij er van vindt en 

biedt een concreet perspectief: het publiek kan er iets mee.” Het 

benoemen van het onderwerp is dan bedoeld om er samen over te 

kunnen praten, om te zoeken naar het gezamenlijke ‘Goed Leven’ of 

om elkaars verschil in inzicht te respecteren”(http://goedleven. 

kro.nl) Kort samengevat is de KRO met deze campagne, waarin 

“centrale thema’s midden in de maatschappij” afgebeeld worden, op 

zoek naar de beleving van “Goed Leven” en de discussie over “Goed 

Leven”. De beleving is hier de balans tussen zorgen voor jezelf en 

zorgen voor de ander en de discussie is een middel om over deze 

centrale thema’s te praten, om te zoeken naar gezamenlijk “Goed 

Leven” maar ook om elkaars verschillen in inzicht hierin te 

respecteren.  

 

 De centrale thema’s van de gebruikte beelden  

De KRO spreekt van centrale thema’s midden uit de samenleving. 

Hieronder zullen de vier posters weergegeven worden met de 

interpretatie die de KRO er aan geeft. Na deze omschrijving van de 

KRO zal ingegaan worden op andere thema’s die uit de posters 

geïnterpreteerd kunnen worden. 
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Figuur 7. ‘Ester’ 

 

Goed leven door ‘Ester’ 

Ester heeft een handicap, 

maar laat zich niet 

weerhouden te gaan en staan 

waar ze wil. Goed Leven is 

voor haar: haar eigen weg 

kunnen gaan en zich niet 

laten beknotten. Niet door 

een ander. En ook niet door 

haar handicap. 

 

Figuur 8. ‘Rachida en Sjonnie’ 

 

Goed leven door ‘Rachida en 

Sjonnie’ 

Wat is de juiste aanpak in het 

culturele integratiedebat. Is het 

uitsluiten of verbinden? Is het 

met elkaar in gesprek zijn, of 

tegen elkaar afzetten? Is het 

bruggen bouwen of barricades 

neerzetten? Is het de 

verschillen uitvergroten, of 

zoeken naar de 

overeenkomsten? Is het 

verzoenen of ruzie zoeken?  

Goed Leven is niet weglopen 

voor problemen, maar ook 

proberen er samen uit te 

komen. 
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Figuur 9. ‘Onze Jongens’ 

 

Goed leven door ‘Onze 
Jongens’ 

Het gaat niet over de vraag of 

we wel of niet in Uruzgan 

moeten zijn. Het gaat erom dat 

‘onze’ soldaten er zijn. En dat 

ze hun best doen er iets op te 

bouwen voor de plaatselijke 

bevolking, onder lastige en 

gevaarlijke omstandigheden. 

Dat is Goed Leven. En dat 

terwijl ze duizenden kilometers 

verwijderd zijn van hun 

gezinnen. 

 

Figuur 10. ‘Gijs en Martha’ 

 

Goed leven door ‘Gijs en 

Martha’ . 

Gijs en Martha zijn al vijftig 

jaar samen. En ze houden nog 

steeds even veel van elkaar, 

als toen ze trouwden. 

Misschien zelfs meer. Dat is 

knap en bijzonder bovendien. 

In een tijd dat bijna 1 op de 2 

getrouwde stellen scheidt na 

een paar jaar huwelijk. 
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 Diepere interpretatie 

‘Gijs en Martha’ staan volgens de KRO voor blijvende liefde, al 

vijftig jaar samen, en dat is een bijzonder gegeven omdat steeds 

meer stellen scheiden. Andere thema’s die uit de poster te halen zijn, 

zijn bijvoorbeeld dat liefde niet alleen voorbehouden is aan jonge, 

slanke, mooie mensen. Esthetisch gezien voldoen deze mensen niet 

aan het Westerse ideaalbeeld, maar dat betekend niet dat ze niet 

gelukkig zijn of dat ze niet afgebeeld zouden moeten worden 

(hoewel meningen daar over verschillen). Daarnaast is er ook op 

hoge leeftijd nog plaats voor lichamelijk genegenheid, voor een 

knuffel of kus is niemand te oud.  

‘Ester’ is volgens de KRO een jonge vrouw die zich door niemand 

laat weerhouden om haar eigen weg te gaan en die zich dus ook niet 

laat beknotten door haar handicap. Een ander thema dat uit de poster 

te halen is, is een roep om mensen te zien in hun mogelijkheden en 

niet in hun beperking, mensen met een handicap zijn niets minder 

dan valide mensen. Ook kan de poster opgevat worden als een roep 

om meer voorzieningen, een rolstoel op een roltrap is natuurlijk 

treurig, er zou een lift moeten zijn. Maar bovenal is op deze poster 

de positieve instelling en levenskracht van ‘Ester’ te zien, zij gaat er 

voor! Ook kan stilgestaan worden bij onze gezondheid, vaak staan 

we er maar weinig bij stil hoe prettig het is om gezond te zijn. Men 

beseft pas wat de rijkdom van gezondheid is als men zelf (in naaste 

kring) met beperkingen van een mindere gezondheid of ziekte 

geconfronteerd wordt. 

De poster van ‘Rachida en Sjonnie’ draait volgens de KRO om het 

culturele integratiedebat, wat doen wij? Barricades opwerpen of 

bruggen bouwen, uitsluiten of verbinden? “Goed Leven” is niet 

weglopen voor problemen, maar samen er proberen uit te komen. 

Integratie is voor deze poster zeker van toepassing, maar dit thema is 

wel wat summier geformuleerd. Want hoe zit het met thema’s als 

racisme? Er staat een extreem rechtse jongere met een moslima te 

dansen, als dat geen botsend gedachtegoed is… Het zijn twee 

uitersten in culturele verscheidenheid en daarnaast bestrijden ze 

elkaar. Mijns inziens beeldt de poster ook de multiculturele 

samenleving uit, een hoopvol beeld, jonge mensen die elkaar 

gevonden hebben in deze maatschappij. Bovendien groeien de 

kinderen van nu op met al deze verschillende culturen en is het voor 

hen een normaal onderdeel van hun maatschappij. De jeugd heeft de 

toekomst. Naast deze thema’s die gericht zijn op verschillen en 

overeenkomsten spreekt er nog een thema uit deze poster, namelijk 

liefde. 
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‘Onze Jongens’ is een poster die voor de KRO tot in het diepste 

wezen uitbeeldt wat een ander bijstaan betekend. Het gaat niet om de 

discussie of ze er al dan niet moeten zijn, maar dat ze er zijn en dat 

ze onder moeilijke omstandigheden iets voor de plaatselijke 

bevolking proberen te betekenen en daarvoor tijdelijk hun eigen 

comfortabele situatie op geven. Ondanks dat de KRO roept dat het er 

niet om gaat of onze soldaten al dan niet in Uruzgan zitten, is het 

natuurlijk wel het aanraken van een discussie die felle voor- en 

tegenstanders kent. Daarnaast vind ik het ook een wake up-call, er 

zijn mensen die zich met gevaar voor eigen gezondheid inzetten 

voor anderen en wij mopperen soms al als we op een verplicht 

ziekenbezoekje moeten waar we eigenlijk geen zin in hebben. Deze 

mensen offeren meer op om anderen te helpen dan een groot deel 

Nederlanders van zichzelf kan zeggen.  

Van de posterserie zijn in het bijzonder de poster van ‘Rachida en 

Sjonnie’ en die van ‘Onze Jongens’ maatschappelijk politieke 

thema’s; integratie, multiculturele samenleving, culturele 

verscheidenheid, racisme en uitzending van Nederlandse militairen. 

Thema’s waarover in de maatschappij veel verschillende meningen 

leven en die mensen ook lijnrecht tegenover elkaar kunnen plaatsen. 

‘Ester’ en ‘Gijs en Martha’ zijn hierbij vergeleken qua thema’s; 

gezondheid/handicap, liefde/leeftijd minder controversieel. ‘Gijs en 

Martha’ doen echter ook veel stof op waaien, want niet iedereen zit 

te wachten op “van die oude vellen”, zoals een medewerker van de 

KRO het formuleerde.  

Naar mijn opvatting heeft de KRO geprobeerd om in hun 

campagneposters een beeld van de samenleving te schetsen –zoals 

bedoeld in de mediawet 2008, paragraaf 2.1.2b - bekeken vanuit een 

katholieke, KRO- bril. De KRO heeft “de pluriformiteit van onder 

de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op 

maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied 

weerspiegelt” door culturele en maatschappelijke uitersten samen te 

tonen, in een pose die op respect en genegenheid duidt (‘Rachida en 

Sjonnie’). Door de pluriformiteit van de bevolking zelf te tonen door 

mensen te confronteren met maatschappelijk minder geaccepteerde 

beelden (‘Gijs en Martha’, ‘Ester’). Want is ons Westerse 

ideaalbeeld niet jong, slank, mooi en gezond? En dan volgt nog de 

poster van ‘Onze jongens’, die inspeelt op opvattingen en 

overtuigingen die samenhangen met de “democratische, sociale 

samenleving” en medemenselijkheid, want het is niet meer de 

discussie of de soldaten in Uruzgan er wel of niet moeten zijn, maar 

dát ze er zijn en dat ze onze steun verdienen. 
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De vraag is of mensen de betekenis en bedoeling van deze posters 

oppikken, zien mensen deze thema’s en het achterliggende doel van 

de KRO en ervaren ze dat doel ook? Door middel van empirisch 

onderzoek heb ik onderzocht hoe er op de posters gereageerd wordt 

door de onderzoekspopulatie, welke vergelijkbaar is met 

samenstelling van de Nederlandse bevolking. In volgend hoofdstuk 

volgen eerst de resultaten van dit onderzoek, vervolgens zal dit 

geanalyseerd worden en tot slot zullen er een discussie en conclusie 

volgen.  
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Hoofdstuk 5. Resultaten enquêteonderzoek 

Het enquêteonderzoek heeft verschillende significante resultaten 

opgeleverd. Deze resultaten zijn significant op 0,1% niveau, dit 

houdt in dat de kans dat het gevonden verband op toeval berust 

kleiner is dan 1/10%. Bij de onderzoeksvraag betreffende 

generatieverschillen is gewerkt met een hoger significantieniveau 

(0,5%) omdat het een kleinere steekproef betreft (Baarda e.a. 2003, 

p.28). Bij de beantwoording van kwalitatieve onderzoeksvragen is 

gebruik gemaakt van categorisatie. In dit hoofdstuk zal ingegaan 

worden op de resultaten die de enquête opgeleverd heeft. Eerst zal 

ingegaan worden op enkele gegevens met betrekking tot de spreiding 

van de populatie. Daarna zal ingegaan worden op de spontane 

associaties die mensen hebben bij de KRO en op de uitkomsten van 

de imagovragen. Vervolgens zullen alle vier de posters individueel 

behandeld worden en daarna zal gekeken worden naar de onderlinge 

overeenkomsten die mensen waarnemen. Tot slot zal ingegaan 

worden op de vragen die betrekking hebben op de verwachtingen ten 

opzichte van taak en doel die mensen hebben bij de KRO.  

In totaal hebben 120 mensen de enquête ingevuld, van deze 

respondenten was 42,5% lid, wat gelijk staat aan 51 leden. De 

overige 57,5% was geen lid van de omroep KRO. Alle respondenten 

samen kijken gemiddeld 13 uur per week televisie, maar de KRO-

leden(gemiddelde kijktijd 17,9 uur, met een spreiding van 9,5 uur) 

kijken gemiddeld langer televisie dan de niet-leden (gemiddelde 

kijktijd 9,4 uur, met een spreiding van 7,3 uur). Dit is een significant 

verschil (t = 5,27; df = 85, 91; p< 0,001 bij tweezijdige toetsing), zie 

bijlage 3, p. 89. In figuur 12 staat de bijbehorende  grafiek “Aantal 

televisie-uren verdeeld naar lid/niet-lid” afgebeeld. 

Figuur 11. Grafiek Aantal televisieuren verdeeld naar lid/niet-lid. 
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 Dit hangt ook deels samen met de leeftijd van de respondenten (zie 

figuur 13) De KRO-leden onder de respondenten waren gemiddeld 

20 jaar ouder dan niet-leden (zie tabel 1, p.38) en uit berekening met 

de Pearson’s productmomentcorrelatie bleek dat er een relatief 

sterke positieve samenhang (r = 0,437; p < 0,001; n=112) is tussen 

geboortejaar en het aantal uren dat men televisie kijkt (zie figuur 

14).  

Figuur 12. Aantal televisie-uren verdeeld naar leeftijd 

Figuur 13 Scatterplot geboortejaar versus televisie-uren 

 

Tabel 1. Lid/niet lid KRO verdeeld naar leeftijd 

KRO lid ja of nee? N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Leeftijds 

categorieën 

Lid KRO 47 66,3830 13,58156 1,98107 

Geen lid 69 46,2319 18,63752 2,24369 
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5.1 Spontane bekendheid publieke omroepen 

Nadat de respondenten gevraagd was hoeveel uur per week ze 

gemiddeld televisie keken is gevraagd welke publieke omroepen het 

eerst in hen opkwamen. Hierbij mochten ze er maximaal vijf 

opnoemen. In onderstaande tabel staat de verdeling van spontaan 

genoemde omroepen onderverdeeld naar lid/niet-lid.  Voor de 

overzichtelijkheid staat de vaakst genoemde omroep vet gemarkeerd.  

Niet geheel verrassend noemt bijna 75% van de KRO-leden de eigen 

omroep het eerst als gevraagd wordt naar bekendheid met publieke 

omroepen, vervolgens wordt vaak de NCRV genoemd. Ook zo’n 

15% van de niet-leden noemt de KRO als eerst als gevraagd wordt 

naar publieke omroepen, maar de niet-leden noemen vaker de 

publieke omroepen EO (28%) en NCRV(19%) als eerste. Dit 

resultaat is ook beïnvloed door de overwegend christelijke omgeving 

waarin het gros van de enquête is afgenomen. Op de volgende 

bladzijde is dit kijkgedrag geïllustreerd aan de hand van enkele 

grafieken (zie figuur 15, 16, 17, p. 41). Opvallend en logisch hierbij 

is de grote piek in de eerste grafiek, welke aangeeft dat KRO-leden 

de eigen omroep vaker als eerste omroep noemen dan niet-leden. 

Over de als tweede genoemde omroep zijn de respondenten 

behoorlijk eensgezind, maar in de derde grafiek is een opvallend 

verschil te zien bij de keuze voor de AVRO. KRO leden noemen 

deze omroep vaker dan niet-leden. 

Tabel 2. Overzicht genoemde omroepen verdeeld naar lid/niet-lid 

Omroep
: 

Lid/ 
niet-
lid: 

Als eerste 
genoemd: 

Als tweede 
genoemd: 

Als derde 
genoemd: 

Avro  
Lid 0 4 10 
Niet lid 3 6 3 

BNN 
Lid - 0 1 
Niet lid - 4 5 

EO 
Lid 1 9 8 
Niet lid 19 8 8 

KRO 
Lid 38 7 3 
Niet lid 10 12 11 

NCRV 
Lid 1 16 7 
Niet lid 13 15 11 

NOS 
Lid 1 2 0 
Niet lid 12 2 2 

NPS 
Lid - 1 0 
Niet lid - 0 1 

Teleac/
NOT 

Lid - 0 0 
Niet lid - 1 1 

TROS 
Lid 0 4 5 
Niet lid 5 6 7 

VARA  
Lid 8 4 5 
Niet lid 5 10 8 

VPRO 
Lid 1 2 6 
Niet lid 1 1 5 
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Figuur 

6. Als 

derde 

genoemde publieke omroep, verdeeld naar lid/niet-lid. 

 

 

 

 

Figuur 15. Als eerste genoemde publieke omroep, verdeeld naar lid/niet-lid. Figuur 14. Als tweede genoemde publieke omroep, verdeeld naar lid/niet-lid. 

Figuur 16. Als derde genoemde publieke omroep, verdeeld naar lid/niet-lid. 
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5.2 Spontane associaties bij de KRO 

Na deze spontane bekendheid met publieke omroepen is rechtstreeks 

gevraagd of mensen bekend waren met de KRO. Alle respondenten 

kenden de KRO. Vervolgens is gevraagd of de respondenten de 

KRO in enkele steekwoorden konden omschrijven. Hieronder zijn de 

meest voorkomende associaties geturfd (zie tabel 3). Als eerste 

associatie komt bij de meeste respondenten katholiek, Katholieke 

Radio Omroep en christelijke signatuur omhoog. Verder worden de 

begrippen ‘betrokken(heid)’, ‘informatief’ en ‘maatschappelijk 

betrokken/ midden in de samenleving’ vaak genoemd. Ook worden 

er programma’s van de KRO genoemd bij de spontane associaties. 

De meest genoemde programma’s zijn dan ‘Boer zoekt Vrouw’, de 

detectives die de KRO uitzendt en ook ‘Brandpunt’  wordt nog 

genoemd, hoewel laatstgenoemde actualiteitenrubriek inmiddels niet 

meer uitgezonden wordt. Associaties die in totaal minder dan vier 

keer voorkwamen zijn uit dit overzicht gehaald. 

 

5.3 Imagowaardering  

Na deze spontane associaties is de respondenten gevraagd om voor 

negentien begrippen aan te geven voor hoeveel procent zij vinden 

dat deze begrippen bij de KRO passen. Onder deze negentien 

begrippen waren de vier kernwaarden (inspirerend, verbindend, aan- 

Tabel 3. Spontane associaties bij omroep KRO 

Meest genoemde 
associaties: 

Eerste 
associatie 

Tweede 
associatie 

Verdere 
associaties Totaal: 

Katholiek/ 
katholieke radio 
omroep/ christelijke 
signatuur 

31 5 3 39 

Betrokken(heid) 8 2 2 12 

Informatie(f) 3 6 3 12 

Maatschappelijk 
betrokken/ midden 
in de samenleving 

1 5 6 12 

Boer zoekt vrouw 6 3 1 10 

Goede detectives 4 1 1 6 

Saai/suf 4 2 - 6 

Beschaafd 3 - 2 5 

Ontspannend 2 2 1 5 

Interessant 2 - 1 3 

Brandpunt 2 - - 2 

Vertrouwd 2 - - 2 

Gezellig - 2 - 2 
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sporend en duidend) die de KRO wil uitdragen en de overige vijftien 

begrippen waren afkomstig uit het imago-onderzoek dat in 2005 en 

2007 uitgevoerd was door de onderzoeksorganisatie Blauw 

Research. In dat onderzoek was gevraagd of de respondenten door 

middel van ja/nee aan wilden geven of ze het bij de KRO vonden 

passen. Op die manier dwing je mensen om te kiezen tussen twee 

extremen, ik heb gekozen voor de procentenmethode omdat mensen 

dan veel genuanceerder aan kunnen geven in hoeverre zij een begrip 

bij de KRO vinden passen. Hieronder zal ik eerst ingaan op de 

gemiddelden van de gehele populatie en daarna zal ik ingaan op de 

verschillen in gemiddelde tussen leden en niet-leden. Uit de tabel 

(tabel 4, p. 43) is het gemiddelde over de gehele onderzoeks-

populatie af te lezen. Opvallend is dat de respondenten het begrip 

‘saai’ het minst vinden passen bij de KRO en dit ook lager dan 50% 

waarderen. Wat voor dit begrip een hele nette score is. De 

kernwaarde ‘Aansporend’(47%) en het begrip  ‘Helpt mij meningen 

te vormen’(48%) scoren echter ook onder de 50%, wat een slechte 

score is voor deze begrippen. Als we kijken naar alles onder de 55%, 

wat omgerekend naar een tienpunten-schaal een onvoldoende zou 

zijn, dan valt op dat ook de kernwaarde ‘Verbindend’(54%) laag 

scoort. Alle vier de kernwaarden scoren slecht, want de kerwaarden 

‘Duidend’(56%) en ‘Inspirerend’(57%) staan ook bij de in totaal 8 

begrippen die onder de 60% scoren. Begrippen die wel hoog scoren 

binnen de totale populatie zijn de begrippen ‘Met respect voor 

mensen’, met maar liefst 78%, ‘Betrouwbaar’ (74%) en 

‘Maatschappelijk betrokken’ (70%). 
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Tabel 4. Gemiddelde waardering van de imago-items over de hele populatie  
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Valid 103 102 103 100 101 101 99 100 98 101 101 100 100 100 100 100 100 101 97 

                    

Missing 17 18 17 20 19 19 21 20 22 19 19 20 20 20 20 20 20 19 23 

                    

Mean 57,82 57,07 70,25 68,98 64,08 78,47 60,67 63,27 53,67 36,29 47,14 63,92 59,52 66,68 47,66 63,85 74,22 68,94 56,26 

                    

Median 70,00 60,00 80,00 75,00 70,00 80,00 70,00 67,50 50,00 30,00 50,00 70,00 65,00 70,00 50,00 70,00 80,00 75,00 60,00 

                    

Mode 80 80 80 80 80 80 80 100 50 40 50 70 80 80 50 80 80 80 80 

                    

Std. 
Deviation 

25,492 27,576 23,006 21,604 25,714 19,100 25,987 27,583 25,216 28,327 23,811 26,250 25,661 20,971 25,775 27,933 21,200 20,510 26,300 
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 Imagowaardering KRO-leden versus niet-leden 

Als we vervolgens kijken naar de gemiddeldes onderverdeeld naar 

lid/niet-lid, dan valt op dat de leden hun omroep op alle begrippen 

hoger waarderen dan niet-leden. Dit is geen verrassing, wel 

opvallend is dat voor een aantal begrippen het gemiddelde verschil 

in waardering veel hoger ligt dan bij andere. Begrippen waarover  

 

Tabel 5. Imagobegrippen verdeeld naar lid/niet-lid 

 

grote onenigheid bestaat tussen leden en niet-leden zijn bijvoorbeeld 

‘Saai’ en ‘Voor iedereen’. Met een verschil van respectievelijk 28,67 

punt en 24,82 punt. Begrippen waarover aardige eensgezindheid 

bestond waren ‘religieus’(2,4 punt verschil) en ‘met respect voor 

mensen’(2,23 punt verschil).  

  

Imagobegrip: Lid/niet-
lid 

Aan-
tal 

Gemid-
delde 

Std. De-
viation 

Std. Error 
Mean 

Vervolg 
Imagobegrip: 

Lid/niet-
lid 

Aan-
tal 

Gemid-
delde 

Std. De-
viation 

Std. Error 
Mean 

Ontspannend 
Lid KRO 47 66,81 18,923 2,76 

Saai 
Lid KRO 47 20,96 18,814 2,744 

Geen lid 56 50,27 27,903 3,729 Geen lid 54 49,63 28,584 3,89 

Inspirerend 
Lid KRO 47 70,96 20,527 2,994 

Aansporend 
Lid KRO 47 57,87 20,343 2,967 

Geen lid 55 45,2 27,424 3,698 Geen lid 54 37,8 22,792 3,102 
Maatschappe-
lijk betrokken  

Lid KRO 48 76,15 17,572 2,536 
Eigen gezicht 

Lid KRO 47 74,26 20,135 2,937 
Geen lid 55 65,11 25,946 3,499 Geen lid 53 54,75 27,768 3,814 

Kwalitatief  
Lid KRO 46 74,89 17,559 2,589 Je steekt er 

iets van op 
Lid KRO 47 70,74 17,003 2,48 

Geen lid 54 63,94 23,534 3,203 Geen lid 53 49,57 27,982 3,844 

Met diepgang 
Lid KRO 47 74,36 18,986 2,769 

Sympathiek 
Lid KRO 47 75,6 14,474 2,111 

Geen lid 54 55,13 27,557 3,75 Geen lid 53 58,77 22,725 3,121 
Met respect 

voor mensen 
Lid KRO 47 79,66 20,737 3,025 Helpt mening 

te vormen 
Lid KRO 46 60,87 20,448 3,015 

Geen lid 54 77,43 17,683 2,406 Geen lid 54 36,41 24,607 3,349 
Gaat met 

de tijd mee 
Lid KRO 46 71,35 20,094 2,963 Voor 

iedereen 
Lid KRO 45 72 17,977 2,68 

Geen lid 53 51,4 27,106 3,723 Geen lid 55 57,18 32,657 4,403 

Religieus 
Lid KRO 46 64,57 24,033 3,543 

Betrouwbaar 
Lid KRO 46 79,02 13,969 2,06 

Geen lid 54 62,17 30,464 4,146 Geen lid 54 70,13 25,234 3,434 

Verbindend 
Lid KRO 47 63,3 22,099 3,223 

Informatief  
Lid KRO 46 74,67 12,446 1,835 

Geen lid 51 44,8 24,838 3,478 Geen lid 55 64,15 24,464 3,299 



  

 

46 

Met behulp van de T-toets (zie bijlage 3, p. 90) is vervolgens het 

verschil in imagowaardering tussen KRO-leden en niet-leden 

berekend. Hieronder is per begrip de significatie en effectgrootte van 

deze verschillen weergegeven. Gebleken is dat de KRO-leden de 

KRO op bijna alle imagobegrippen significant hoger waarderen dan 

niet-leden. Uitzonderingen hierop vormden de begrippen 

‘Religieus’, ‘Met respect voor mensen’, ‘kwalitatief’ en 

‘Maatschappelijk betrokken’. Hieronder zijn de resultaten in 

tabelvorm weergegeven. 

 

Tabel 6. Significantie en effectgrootte van de verschillen in imagowaardering tussen 

KRO-leden en niet-leden 

 

Begrip: 
Berekening, waarbij de procentuele verklaring volgens deze formule is berekend: 

D=2t/√df, R=D/√(d²+4), R²x100% Significant? 
Procentuele 
verklaring: 

Verbindend 

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘verbindend’ (gemiddeld 63,3, met een 
spreiding van 22,1) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 44,8, met een 
spreiding van 24,8). Dit verschil is significant; t = 3,88; df = 96; p <0,001 bij tweezijdige 
toetsing. Het lidmaatschap kan voor 13,6% de verschillen in waardering verklaren. 

Ja 
13,6% 

(effectgrootte is 
groot vanaf 14%) 

Religieus 

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘religieus’ (gemiddeld 64,6, met een spreiding 
van 24,03) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 62,2, met een spreiding van 
30,5). Maar dit verschil is niet significant; t = 0,43; df = 98; p =0,667 bij tweezijdige 
toetsing. 

Nee - 

Gaat met de 
tijd mee 

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘gaat met de tijd mee’ (gemiddeld 71,4, met 
een spreiding van 20,09) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 51,4, met een 
spreiding van 27,1). Dit verschil is significant; t = 4,19; df = 94,79; p <0,001 bij tweezijdige 
toetsing. Het lidmaatschap kan voor 15,6% de verschillen in waardering verklaren. 

Ja 
15,6% 

(effectgrootte is 
groot vanaf 14%) 
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Met respect 
voor mensen 

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘met respect voor mensen’ (gemiddeld 79,7, 
met een spreiding van 20,74) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 77,43, 
met een spreiding van 17,7). Maar dit verschil is niet significant; t = 0,58; df = 99; p = 
0,560 bij tweezijdige toetsing.  

Nee - 

Met diepgang 

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘met diepgang’ (gemiddeld 74,4, met een 
spreiding van 18,99) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 55,1, met een 
spreiding van 27,6). Dit verschil is significant; t = 4,13; df = 94,27; p <0,001 bij tweezijdige 
toetsing. Het lidmaatschap kan voor 15,3% de verschillen in waardering verklaren. 

Ja 
15,3% 

(effectgrootte is 
groot vanaf 14%) 

Kwalitatief  

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘kwalitatief’ (gemiddeld 74,89, met een 
spreiding van 17,56) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 63,9, met een 
spreiding van 23,5). Maar dit verschil is niet significant; t = 2,66; df = 96,4; p = 0,009 bij 
tweezijdige toetsing. 

Nee - 

Maatschappel
ijk betrokken  

 Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘maatschappelijk betrokken’ (gemiddeld 
76,15, met een spreiding van 17,57) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 
65,1, met een spreiding van 25,95). Maar dit verschil is niet significant; t = 2,55; df = 95,4; 
p = 0,012 bij tweezijdige toetsing.  

Nee - 

Inspirerend 

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘inspirerend’ (gemiddeld 70,96, met een 
spreiding van 20,53) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 45,2, met een 
spreiding van 27,4). Dit verschil is significant; t = 5,41; df = 98,4; p<0,001 bij tweezijdige 
toetsing. Het lidmaatschap kan voor 22,9% de verschillen in waardering verklaren. 

Ja 
22,9% 

(effectgrootte is 
groot vanaf 14%) 
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Ontspannend 

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘ontspannend’ (gemiddeld 66,8, met een 
spreiding van 18,9) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 50,3, met een 
spreiding van 27,9). Dit verschil is significant; t = 3,57; df = 98,4; p<0,001 bij tweezijdige 
toetsing. Het lidmaatschap kan voor 11,5% de verschillen in waardering verklaren. 

Ja 

11,5% 
(effectgrootte is 
gemiddeld vanaf 

6%) 

Sympathiek 

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘sympathiek’ (gemiddeld 75,6, met een 
spreiding van 14,5) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 58,8, met een 
spreiding van 22,7). Dit verschil is significant; t = 4,46; df = 89,33; p <0,001 bij tweezijdige 
toetsing. Het lidmaatschap kan voor 18,2% de verschillen in waardering verklaren. 

Ja 
18,2% 

(effectgrootte is 
groot vanaf 14%) 

Je steekt er 
iets van op 

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘je steekt er iets van op’ (gemiddeld 70,7, met 
een spreiding van 17) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 49,6, met een 
spreiding van 28). Dit verschil is significant; t = 4,63; df = 87,22; p <0,001 bij tweezijdige 
toetsing. Het lidmaatschap kan voor 19,7% de verschillen in waardering verklaren. 

Ja 
19,7% 

(effectgrootte is 
groot vanaf 14%) 

Aansporend 

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘aansporend’ (gemiddeld 57,9, met een 
spreiding van 20,3) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 37,8, met een 
spreiding van 22,8). Dit verschil is significant; t = 4,64; df = 99; p <0,001 bij tweezijdige 
toetsing. Het lidmaatschap kan voor 17,9% de verschillen in waardering verklaren. 

Ja 
17,9% 

(effectgrootte is 
groot vanaf 14%) 

Saai 

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘saai’ (gemiddeld 20,96, met een spreiding 
van 18,81) minder goed bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 49,6, met een 
spreiding van 28,6). Dit verschil is significant; t = -6,032; df = 92,5; p <0,001 bij 
tweezijdige toetsing. Het lidmaatschap kan voor 28,2% de verschillen in waardering 
verklaren. 

Ja 
28,2% 

(effectgrootte is 
groot vanaf 14%) 

Eigen gezicht 

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘eigen gezicht’ (gemiddeld 74,3, met een 
spreiding van 20,14) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 54,8, met een 
spreiding van 27,8). Dit verschil is significant; t = 3,98; df = 98; p <0,001 bij tweezijdige 
toetsing. Het lidmaatschap kan voor 13.9% de verschillen in waardering verklaren. 

Ja 
13,9% 

(effectgrootte is 
groot vanaf 14%) 
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Helpt mij 
meningen te 

vormen 

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘helpt mij meningen te vormen’ (gemiddeld 
60,9, met een spreiding van 20,45) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 
36,4, met een spreiding van 24,6). Dit verschil is significant; t = 5,35; df = 98; p <0,001 bij 
tweezijdige toetsing. Het lidmaatschap kan voor 22,6% de verschillen in waardering 
verklaren. 

Ja 
22,6% 

(effectgrootte is 
groot vanaf 14%) 

Voor iedereen 

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘voor iedereen’ (gemiddeld 72, met een 
spreiding van 17,98) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 57,2, met een 
spreiding van 32,66). Dit verschil is significant; t = 2,88; df = 86,8; p <0,001 bij tweezijdige 
toetsing. Het lidmaatschap kan voor 8,7% de verschillen in waardering verklaren. 

Ja 

8,7% 
(effectgrootte is 
gemiddeld vanaf 

6%) 

Informatief  

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘informatief’ (gemiddeld 74,7, met een 
spreiding van 12,45) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 64,2, met een 
spreiding van 24,5). Dit verschil is significant; t = 2,79; df = 83,05; p <0,001 bij tweezijdige 
toetsing. Het lidmaatschap kan voor 8,6% de verschillen in waardering verklaren. 

Ja 

8,6% 
(effectgrootte is 
gemiddeld vanaf 

6%) 

Betrouwbaar 

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘betrouwbaar’ (gemiddeld 79,02, met een 
spreiding van 13,97) beter bij de KRO passen dan niet-leden (gemiddelde 70,1, met een 
spreiding van 25,2). Dit verschil is significant; t = 2,22; df = 85,03; p <0,001 bij tweezijdige 
toetsing. Het lidmaatschap kan voor 5,5% de verschillen in waardering verklaren. 

Ja 

5,5% 
(effectgrootte is 
gemiddeld vanaf 

6%) 

Duidend 

Gemiddeld genomen vinden leden het begrip ‘duidend’ (gemiddeld 67,07, met een 
spreiding van 19,6) beter bij de KRO passen dan niet leden (gemiddelde 46,5, met een 
spreiding van 27,9). Dit verschil is significant; t = 4,16; df = 95; p <0,001 bij tweezijdige 
toetsing. Het lidmaatschap kan voor 15,4% de verschillen in waardering verklaren. 

Ja 
15,4% 

(effectgrootte is 
groot vanaf 14%) 
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Samengevat kunnen we dus stellen dat er een duidelijk verschil is in 

waardering van het KRO imago tussen leden en niet-leden. Dit 

verschil is het grootst bij de waardering voor de begrippen 

‘Inspirerend’, ‘Saai’ en ‘Helpt mij meningen te vormen’. De 

effectgrootte geeft aan hoeveel van de variantie in het testbegrip 

(bijvoorbeeld “Inspirerend”) verklaard wordt door de 

splitsingsvariabele (lid/niet-lid). Voor het begrip ‘Inspirerend’ is dit 

22,9%, voor ‘Saai’ 28,2% en voor ‘Helpt mij meningen te vormen’ 

22,6%. De effectgrootte is daarmee groot (hoger dan 14%). Geen 

significant verschil was er daarentegen voor de begrippen 

‘Religieus’, ‘Kwalitatief’, ‘Maatschappelijk betrokken’ en ‘Met 

respect voor mensen’. Deze begrippen worden door zowel leden als 

niet-leden op eenzelfde niveau gewaardeerd.  

 

5.4 “Goed Leven”-campagne. 

Na deze vragenronde met betrekking tot de imagobegrippen werd 

gevraagd of mensen bekend waren met de ‘Goed leven’-campagne. 

Hieruit bleek dat gemiddeld 62,5 procent van de ondervraagden 

bekend was met de campagne. (zie tabel 7). Als dit onderverdeeld 

wordt naar lidmaatschap dan valt op dat 71% van de KRO-leden 

bekend is met de campagne ten opzichte van 29% niet-leden die 

bekend zijn met de campagne (zie figuur 18). Dit verschil is  

Tabel 7. Algemene bekendheid met de campagnenaam ‘Goed Leven’. 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 45 37,5 37,5 37,5 

Nee 75 62,5 62,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Figuur 17. Bekendheid campagne verdeeld naar lid/niet-lid. 

  

 
significant, uit de t-toets (zie bijlage 3, p.92) blijkt dat leden 

gemiddeld genomen bekender met de ‘goed leven’-campagne 

(gemiddeld 1,37, met een spreiding van 0,488) dan niet-leden 
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(gemiddelde 1,81, met een spreiding van 0,394). Dit verschil is 

significant; t = 5,28; df = 93,72; p <0,001 bij tweezijdige toetsing. 

Het lidmaatschap van KRO kan voor 22,9% deze verschillen in 

waardering verklaren. Over het algemeen gesteld is de naam van de 

campagne dus vrij onbekend in Nederland, alhoewel zodra de 

posters getoond werden veel respondenten reageerden dat ze de 

campagne wel kenden maar dat ze niet wisten dat hij zo heette. Aan 

de respondenten die de campagnenaam wel kenden werd gevraagd 

waarvan ze deze campagne kenden. Hier werd als voornaamste 

medium de televisie genoemd, gevolgd door (abri)posters en het 

KRO Magazine. Ook waren er nog een drietal respondenten die de 

campagne kennen door hun bezoek aan de regiobijeenkomst en een 

enkeling wist ook de website te vinden. 

Tabel 8. Mensen kennen de campagne met name van… 

Mensen kennen de campagne met name van… Aantal 
Televisie 19 
Televisie en posters 5 
KRO Magazine 4 
Posters (abri's) 4 
Televisie en KRO magazine/Mikrogids 4 
Regiobijeenkomst 3 
Televisie, gids en billboards 3 
Internet, televisie en KRO magazine 1 
Internet 1 

5.5 “Goed Leven”-campagne en imagowaardering 

Nadat gekeken is naar bekendheid met de campagne is onderzocht of 

er een verschil in imagowaardering is tussen mensen die al wel 

bekend waren met de campagne en mensen die voor het onderzoek 

nog niet bekend waren met de campagne. In tabel 9 op de volgende 

bladzijde kunt u voor alle begrippen het verschil in gemiddelde 

waardering aflezen. Wat opvalt is dat de verschillen tussen mensen 

die al voor het onderzoek bekend waren met de campagne en 

mensen die de campagne nog niet kenden, niet zo groot zijn als de 

verschillen tussen imagowaardering door leden en niet-leden. Toch 

zijn ook hier enkele flinke verschillen waar te nemen, met name bij 

de imagobegrippen ‘Inspirerend’, ‘Verbindend’, ‘Je steekt er iets van 

op’ en ‘Sympathiek’. Om te onderzoeken of deze verschillen ook 

significant zijn is gebruik gemaakt van de T-toets (zie bijlage 3, p. 

93). In tabel 10, p. 51 zijn voor  alle imagobegrippen de significatie 

en effectgrootte berekend, deze resultaten in de inmiddels bekende 

tabelvorm weergegeven.  
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Tabel 9. Waardering imagobegrippen naar bekendheid met de campagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 10. Significantie en effectgrootte van de verschillen in imagowaardering bezien naar bekendheid/onbekendheid met de campagne. 

Begrip: 
Berekening, waarbij de procentuele verklaring volgens deze formule is berekend: 

D=2t/√df, R=D/√(d²+4), R²x100% Significant? 
Procentuele 
verklaring: 

Ontspannend 

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip 
‘ontspannend’ (gemiddeld 61,6, met een spreiding van 24,8) beter bij de KRO passen dan 
mensen die tot voor dit onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 55, met 
een spreiding van 25,8). Dit verschil is niet significant; t = 1,302; df = 101; p=0,196 bij 

Nee - 

Imagobegrip: 

Bekend 
met 

campagne: Aan-
tal 

Gemid-
delde 

Std. De-
viation 

Std. Error 
Mean 

Vervolg 
Imagobegrip: 

Bekend 
met 

campagne: 
Aan-
tal 

Gemid-
delde 

Std. De-
viation 

Std. Error 
Mean 

Ontspannend 
Ja 44 61,59 24,820 3,742 

Saai 
Ja 44 55,27 22,809 3,439 

Nee 59 55,00 25,832 3,363 Nee 57 40,86 22,823 3,023 

Inspirerend 
Ja 44 66,93 25,133 3,789 

Aansporend 
Ja 43 72,60 22,799 3,477 

Nee 58 49,59 27,183 3,569 Nee 57 57,37 26,957 3,571 
Maatschappe-
lijk betrokken  

Ja 44 77,20 16,513 2,489 
Eigen gezicht 

Ja 44 69,68 18,224 2,747 
Nee 59 65,07 25,780 3,356 Nee 56 51,54 27,894 3,727 

Kwalitatief  
Ja 44 72,86 20,326 3,064 Je steekt er 

iets van op 
Ja 43 75,35 15,344 2,340 

Nee 56 65,93 22,261 2,975 Nee 57 60,14 22,354 2,961 

Met diepgang 
Ja 44 71,61 20,566 3,100 

Sympathiek 
Ja 44 54,39 22,728 3,426 

Nee 57 58,26 27,874 3,692 Nee 56 42,38 26,969 3,604 
Met respect 

voor mensen 
Ja 44 81,70 17,744 2,675 Helpt mening 

te vormen 
Ja 44 77,77 15,262 2,301 

Nee 57 75,96 19,875 2,633 Nee 56 71,43 24,675 3,297 
Gaat met 

de tijd mee 
Ja 43 67,51 22,105 3,371 Voor 

iedereen 
Ja 44 74,39 15,044 2,268 

Nee 56 55,41 27,665 3,697 Nee 57 64,74 23,154 3,067 

Religieus 
Ja 43 66,00 23,190 3,536 

Betrouwbaar 
Ja 43 68,95 23,365 3,563 

Nee 57 61,21 30,523 4,043 Nee 57 60,00 30,575 4,050 

Verbindend 
Ja 42 63,29 21,305 3,287 

Informatief  
Ja 44 62,43 22,925 3,456 

Nee 56 46,46 25,681 3,432 Nee 53 51,13 27,988 3,844 
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tweezijdige toetsing.  

Inspirerend 

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip 
‘inspirerend’ (gemiddeld 66,9, met een spreiding van 25,1) beter bij de KRO passen dan 
mensen die tot voor dit onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 49,6, met 
een spreiding van 27,2). Dit verschil is niet? significant; t = 3,296; df = 100; p=0,001 bij 
tweezijdige toetsing.  

Nee - 

Maatschappe-lijk 
betrokken 

 Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip 
‘maatschappelijk betrokken’ (gemiddeld 77,2, met een spreiding van 15,6) beter bij de KRO 
passen dan mensen die tot voor dit onderzoek onbekend waren met de campagne 
(gemiddelde 65,1, met een spreiding van 25,8). Maar dit verschil is niet significant; t = 
2,904; df = 98,97; p = 0,005 bij tweezijdige toetsing.  

Nee - 

Kwalitatief  

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip 
‘kwalitatief’ (gemiddeld 72,9, met een spreiding van 20,3) beter bij de KRO passen dan 
mensen die tot voor dit onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 65,9, met 
een spreiding van 22,3). Maar dit verschil is niet significant; t = 1,61; df = 98; p = 0,111 bij 
tweezijdige toetsing. 

Nee - 

Met diepgang 

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip ‘met 
diepgang’ (gemiddeld 71,6, met een spreiding van 20,6) beter bij de KRO passen dan 
mensen die tot voor dit onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 58,3, met 
een spreiding van 27,9). Dit verschil is niet significant; t = 2,67; df = 99; p =0,009 bij 
tweezijdige toetsing.  

Nee - 

Met respect voor 
mensen 

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip ‘met 
respect voor mensen’ (gemiddeld 81,7, met een spreiding van 17,7) beter bij de KRO passen 
dan mensen die tot voor dit onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 76, 
met een spreiding van 19,9). Maar dit verschil is niet significant; t = 1,51; df = 99; p = 0,135 
bij tweezijdige toetsing.  

Nee - 

Gaat met de tijd 
mee 

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip ‘gaat met 
de tijd mee’ (gemiddeld 67,5, met een spreiding van 22,1) beter bij de KRO passen dan 
mensen die tot voor dit onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 55,4, met 
een spreiding van 27,7). Dit verschil is niet significant; t = 2,35; df = 97; p =0,021 bij 
tweezijdige toetsing.  

Nee - 
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Religieus 

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip ‘religieus’ 
(gemiddeld 66, met een spreiding van 23,2) beter bij de KRO passen dan mensen die tot voor dit 
onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 61,2, met een spreiding van 30,5). Maar 
dit verschil is niet significant; t = 0,86; df = 98; p =0,393 bij tweezijdige toetsing. 

Nee - 

 Verbindend 

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip ‘verbindend’ 
(gemiddeld 63,3 met een spreiding van 21,3) beter bij de KRO passen dan mensen die tot voor dit 
onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 46,5, met een spreiding van 25,7). Dit 
verschil is niet significant; t = 3,45; df = 96; p =0,001 bij tweezijdige toetsing.  

Nee - 

Saai 

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip ‘saai’ (gemiddeld 
27,7, met een spreiding van 24,6) minder goed bij de KRO passen dan mensen die tot voor dit 
onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 43,4, met een spreiding van 29,2). Dit 
verschil is niet significant; t = -2,99; df = 99; p =0,004 bij tweezijdige toetsing.  

Nee - 

Aansporend 

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip ‘aansporend’ 
(gemiddeld 55,3, met een spreiding van 22,8) beter bij de KRO passen dan mensen die tot voor dit 
onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 40,9, met een spreiding van 22,8). Dit 
verschil is niet significant; t = 3,15; df = 99; p =0,002 bij tweezijdige toetsing.  

Nee - 

Eigen gezicht 

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip ‘eigen gezicht’ 
(gemiddeld 72,6, met een spreiding van 22,8) beter bij de KRO passen dan mensen die tot voor dit 
onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 57,4, met een spreiding van 27). Dit 
verschil is niet significant; t = 2,99; df = 98; p =0,004 bij tweezijdige toetsing.  

Nee - 

Je steekt er 
iets van op 

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip ‘je steekt er iets 
van op’ (gemiddeld 69,7, met een spreiding van 18,2) beter bij de KRO passen dan mensen die tot 
voor dit onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 51,5, met een spreiding van 
27,9). Dit verschil is significant; t = 3,92; df = 95,1; p <0,001 bij tweezijdige toetsing. Bekendheid 
met de campagne 13,9% de verschillen in waardering verklaren. 

Ja 
13,9% 

(effectgrootte is 
groot vanaf 14%) 

Sympathiek 

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip ‘sympathiek’ 
(gemiddeld 75,4, met een spreiding van 15,3) beter bij de KRO passen dan mensen die tot voor dit 
onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 60,1, met een spreiding van 22,4). Dit 
verschil is significant; t = 4,03; df = 97,23; p <0,001 bij tweezijdige toetsing. Bekendheid met de 
campagne 14,3% de verschillen in waardering verklaren. 

Ja 
14,3% 

(effectgrootte is 
groot vanaf 14%) 
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Helpt mij 
meningen te 

vormen 

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip ‘helpt 
mij meningen te vormen’ (gemiddeld 54,4, met een spreiding van 22,7) beter bij de KRO 
passen dan mensen die tot voor dit onderzoek onbekend waren met de campagne 
(gemiddelde 42,4, met een spreiding van 27). Dit verschil is niet significant; t = 2,37; df = 
98; p =0,020 bij tweezijdige toetsing.  

Nee - 

Voor iedereen 

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip ‘voor 
iedereen’ (gemiddeld 77,8, met een spreiding van 15,3) beter bij de KRO passen dan 
mensen die tot voor dit onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 71,4, 
met een spreiding van 24,7). Dit verschil is niet significant; t = 1,58; df = 93,31; p =0,118 
bij tweezijdige toetsing.  

Nee - 

Betrouwbaar 

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip 
‘betrouwbaar’ (gemiddeld 74,4, met een spreiding van 15) beter bij de KRO passen dan 
mensen die tot voor dit onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 64,7, 
met een spreiding van 23,2). Dit verschil is niet significant; t = 2,53; df = 96,44; p =0,013 
bij tweezijdige toetsing.  

Nee - 

Informatief  

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip 
‘informatief’ (gemiddeld 69, met een spreiding van 23,4) beter bij de KRO passen dan 
mensen die tot voor dit onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 60, met 
een spreiding van 30,6). Dit verschil is significant; t = 1,60; df = 98; p =0,113 bij 
tweezijdige toetsing.  

Nee - 

Duidend 

Gemiddeld genomen vinden mensen die bekend zijn met de campagne het begrip ‘duidend’ 
(gemiddeld 62,4, met een spreiding van 22,9) beter bij de KRO passen dan mensen die tot 
voor dit onderzoek onbekend waren met de campagne (gemiddelde 51,1, met een spreiding 
van 28). Dit verschil is niet significant; t = 2,15; df = 95; p = 0,034 bij tweezijdige toetsing.  

Nee - 



  

 

56 

Uit deze berekeningen blijkt dat er bijna geen significante 

imagowaarderingsverschillen bestaan tussen mensen die al wel 

bekend waren met de ‘Goed leven’-campagne en mensen die dit 

voor het onderzoek nog niet waren. Uitzonderingen hierop vormen 

de begrippen ‘Je steekt er iets van op’ en ‘Sympathiek’ die met 

effectgroottes van respectievelijk 13,9% en 14,3% toch niet te 

negeren zijn omdat dit betekend dat er  gemiddeld tot grote 

varianties binnen de testvariabele voorkwamen ten opzichte van de 

splitsingsvariabele ‘bekendheid met de campagne/onbekendheid met 

de campagne’. Waarom juist deze begrippen significant scoren is 

lastig te duiden. Er zou aan de hand van deze resultaten gesteld 

kunnen worden dat mensen die de campagne al kenden de KRO 

sympathieker zijn gaan vinden door deze campagne. Als je echter 

kijkt naar de wisselende reacties die de campagne oplevert dan is het 

lastig om dit resultaat eenduidig uit te leggen. Als controle is er met 

de Pearson momentcorrelatie (tabel 12) ook gekeken naar de 

samenhang tussen bekendheid met de campagne en lidmaatschap.  

Hieruit bleek wel dat er een sterke, positieve samenhang is tussen 

het lidmaatschap en de bekendheid met de Goed Leven-campagne 

(Rs = 0,45; p < 0,001, eenzijdig) Leden zijn bekender met de 

campagne dan niet-leden. Dit verklaart echter niet de verschillen ten 

opzichte van de tabel imagoverschillen ten opzichte van leden/niet-

leden. Deze verschillen lagen immers anders en er waren meerdere 

significant verschillende begrippen. Een verklaring voor de 

significantie van de twee significante begrippen is dus niet eenduidig 

te vinden. 

Tabel 11. Pearson’s Correlation bekendheid campagne en lidmaatschap.  

5.6 Generatieverschillen 

Naast het onderzoek naar de verschillen in imagowaardering tussen 

leden en niet-leden en tussen mensen die vooraf al bekend waren 

met de campagne en mensen die de campagne nog niet kenden is er 

ook gekeken naar een verschil in waardering van de imagobegrippen 

door de  verschillende generaties. Hierbij is de indeling van het CBS 

aangehouden en is er gebruik gemaakt van de onderverdeling <20 

jaar, 20≤40 jaar, 40 ≤ 65 jaar en 65< jaar. De volledige tabellen 

  
KRO lid ja of 

nee? 
Bekendheid 
Campagne? 

KRO lid 
 ja of nee? 

Pearson Correlation 1,000 ,448**  

Sig. (1-tailed)  ,000 

N 120,000 120 

Bekendheid 
campagne? 

Pearson Correlation ,448**  1,000 

Sig. (1-tailed) ,000  

N 120 120,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).  
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staan vermeld in bijlage 3, p. 95). Hieronder zal ingegaan worden op 

de twee begrippen die significante verschillen opleverden tussen de 

leeftijdsgroepen onderling, namelijk ‘Saai’ en ‘Sympathiek’. Hierbij 

is uitgegaan van een significantie van <0,005. 

Op basis van een enkelvoudige variantieanalyse is geconstateerd dat 

er een significant verschil in de waardering van het imagobegrip 

‘saai’ bestaat tussen mensen van verschillende generaties. De 

leeftijdscategorieën waarmee gewerkt wordt zijn mensen tot 20 jaar 

(n=8), mensen tussen de 20 en 40 jaar (n=18), mensen tussen de 40 

en 65 jaar (n=45) en mensen ouder dan 65 jaar (n=27). (F(3,91) = 

12,692; p< 0,005). De jongeren tot 20 jaar vinden de KRO 

gemiddeld genomen het saaist (gemiddeld 71,1; sd 25,8), daarna 

volgen mensen tussen de 20 en 40 jaar (gemiddeld 57,6; sd 27,6) en 

de twee overige leeftijdscategorieën schelen elkaar weinig met een 

gemiddelde van 28,6 en een standaarddeviatie van 24,3 voor mensen 

tussen de 40 en 65 jaar en een gemiddelde van 28 en een 

standaarddeviatie van 21,1 voor mensen ouder dan 65 jaar. Uit de 

post-hocvergelijkingen volgens de bonferroni-methode blijkt dat er 

bij bijna alle paarsgewijze vergelijkingen een verschil is (p<0,005) 

uitzondering hier op vormt de paarsgewijze vergelijking tussen de 

twee oudste groepen onderling en de twee jongste groepen 

onderling, deze is niet significant (p<0,001). Maar van de verschillen 

in de waardering van het imagobegrip ‘saai’ kan wel 28,8% 

verklaard worden vanuit de verschillende generaties (η² = 0,288). 

Op basis van een enkelvoudige variantieanalyse is geconstateerd dat 

er een significant verschil in de waardering van het imagobegrip 

‘sympathiek’ bestaat tussen mensen van verschillende generaties. De 

leeftijdscategorieën waarmee gewerkt wordt zijn mensen tot 20 jaar 

(n=7), mensen tussen de 20 en 40 jaar (n=18), mensen tussen de 40 

en 65 jaar (n=45) en mensen ouder dan 65 jaar (n=27). (F(3,93) = 

8,449; p< 0,001). De jongeren tot 20 jaar vinden de KRO gemiddeld 

genomen het minst sympathiek (gemiddeld 47,6; sd 23,2), daarna 

volgen mensen tussen de 20 en 40 jaar (gemiddeld 52,6; sd 23,3). 

Het sympathiekst wordt de KRO gevonden door mensen tussen de 

40 en 65 jaar(gemiddeld 74,7; sd 17,2). De oudste leeftijdscategorie 

zit daar ruim onder (gemiddeld 65,4; sd 17,3). Uit de post-

hocvergelijkingen volgens de bonferroni-methode blijkt dat er bij de 

paarsgewijze vergelijkingen een verschil in waardering van het 

imagobegrip ‘sympathiek’ is tussen de groep van 40 tot 65 jaar en de 

twee groepen die daar onder zitten (<20 en 20 tot 40 jaar). Deze 

verschillen zijn significant (p< 0,005) en kunnen voor 21,4% 

verklaard worden vanuit generatieverschillen(η² = 0,214). 
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5.7 Campagneposters 

Hieronder zal ingegaan worden op de vier verschillende 

campagneposters. De posters riepen uiteenlopende  reacties op, 

sommigen werden gewaardeerd, anderen niet. Sommigen werden 

begrepen, anderen niet. Per poster zal ik ingaan op de reacties die zij 

genereerden en de algemene tendens beschrijven. De 

ongecategoriseerde reacties zitten in bijlage 3, pp. 106-113).  

 Poster ‘Gijs en Martha’ 

Bij de poster van Gijs en Martha halen de meeste mensen er wel uit 

dat het gaat om oudere mensen die nog altijd van elkaar houden. 

Sommige mensen trekken deze liefde door naar het lichamelijk vlak 

en stellen dat “sex tot op hoge leeftijd belangrijk is”, anderen stellen 

dat de “karakteristieke waarde” blijft en dat ondanks achteruitgang 

de liefde voor elkaars persoonskarakter blijft. Weer anderen 

associëren verder op de ‘achteruitgang’ en beginnen over zorg en 

voorzieningen voor ouderen. Verder was er een groot verschil in 

meningen over de poster, er zijn mensen die hem prachtig  vinden en 

er zijn mensen die hem verschrikkelijk vinden. Dit kan prachtig 

geïllustreerd worden aan de hand van een geënquêteerde broer en 

zus. Waar zus de poster verschrikkelijk vond en de afbeelding 

typeerde als ‘twee oude taarten’ zei broer dat hij de afbeelding zo’n 

ontzettend goede manier vond om aandacht mee te trekken; “want 

als het spotje van ‘Gijs en Martha’  langskomt in reclame dan stoot 

je degene naast je aan en zeg je: “kijk eens, die is leuk!”.” 

Tabel 12. Categorisatie reacties op de poster van ‘Gijs en Martha’. 

Gegeven omschrijving: Aantal : 
Oudere mensen/mensen op leeftijd 18 
Liefde/Houden van 16 
Omhelzing/Knuffelen 4 
Genegenheid op lichamelijk vlak 4 
Goed leven/Prettig/Gelukkig 4 
Echtpaar  3 
Onprettig gezicht 3 
Goede zorg en voorzieningen 2 
Leven van alledag 1 
Gezocht beeld 1 
Ondanks achteruitgang toch steun voor elkaar 1 
Karakteristieke waarde van mensen blijft 1 
Verbondenheid door generaties heen 1 
Delen van eenzaamheid en zorgen voor elkaar 1 
 

 Poster ‘Rachida en Sjonnie’ 

De meeste mensen pakken ook de poster van ‘Rachida en Sjonnie’ 

wel op zoals hij bedoeld is, in die zin dat mensen zien dat er 

tederheid tussen de twee is en dat het gaat om verschillende culturen. 

Thema’s als integratie en racisme worden er in mindere mate 

uitgehaald. Dit zie bijvoorbeeld terug aan het feit dat de poster even 
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vaak op een negatieve manier als positieve manier wordt geduid met 

betrekking tot problemen in de samenleving. Dat Rachida een 

buitenlandse vrouw/moslima is wordt door zeven respondenten 

expliciet genoemd. Dat Sjonnie een jongen is met extreem-rechtse 

sympathieën of  een Lonsdaler wordt door slechts 3 respondenten 

aangehaald in de beschrijving van de poster. Veel mensen zien in 

Tabel 13 Categorisatie reacties op de poster van ‘Rachida en Sjonnie’. 

Gegeven omschrijving: Aantal 
maal: 

Tederheid/liefde tussen de twee 14 
Verschillende culturen/overtuigingen/geloof/achtergrond 14 
Verbinden (met elkaar) 7 
Goede omgang/samen leven 7 
Moslima/Marrokaans/Allochtoon/niet-
nederlands/medelander 

7 

Dans/omhelzing 5 
Saamhorigheid/Verbroedering 4 
Extreem Rechts/Lonsdale 3 
Ideaalbeeld/ideale samenleving 3 
Als je wil dan kan/moet het mogelijk zijn 3 
Integratie 3 
Problemen met multiculturele samenleving 3 
Respect/verdraagzaamheid 3 
Autochtoon 1 
Narigheid 1 
Racisme hoeft niet 1 
Onwerkelijk 1 
Man en vrouw is de basis, cultuuroverschrijdend 1 

Sjonnie niet meer dan ‘een Nederlander’. Naast deze 

cultuurverschillen en onderlinge tederheid die de meeste mensen 

waarnemen zijn er ook mensen die er een geheel eigen interpretatie 

aan geven. Zo noemde een respondent dat een man en een vrouw de 

basis hoort te zijn en dat dat een cultuuroverschrijdend gegeven is. 

Weer een ander interpreteerde de poster als “een danspasje ten 

afscheid”. Hij zag geen mogelijkheden voor deze liefde terwijl 

anderen juist stellen dat de liefde verschillen overbrugt. De reacties 

op deze poster waren wisselend, maar wel een stuk gematigder dan 

de reacties op de poster van ‘Gijs en Martha’. 

 

 Poster ‘Ester’ 

Over de poster van ‘Ester’ bestond aardig wat onenigheid. Niet over 

het afgebeelde zelf, want dat was niet schokkend of immoreel, maar 

wel over de richting van de roltrap… Ging ze de roltrap op? Of er 

af? Of stond ze stil en kon ze niet omhoog komen? Kon het eigenlijk 

wel? Sommige mensen zagen de afhankelijkheid van invalide 

mensen afgebeeld terwijl anderen juist de onafhankelijkheid zagen. 

Over één aspect was weinig twijfel, de vrouw, Esther, stond positief 

in het leven. De meest opvallende reactie die gegeven werd is: 

“gehandicapten zijn evengoed waaghalzen, behoort bij jeugdigen, 



  

 

60 

die menen vaak dat een lichaam niet kapot kan”. Verder omschreef 

een respondent het kort maar krachtig als “Mission Impossible”.  

Tabel 14 Categorisatie reacties op de poster van ‘Ester’. 

Gegeven omschrijving: Aantal 
maal: 

Positieve uitstraling/positief in het leven 10 
Onafhankelijkheid invalide vrouw 8 
Zelf wat van leven maken/ondanks beperkingen gelukkig  8 
Onzekerheid over richting roltrap/gebruik roltrap 5 
Met de roltrap omhoog  5 
Doorzetten 5 
Onverstandige daad/waaghals/mission impossible 5 
Er moeten meer voorzieningen komen 3 
Afhankelijkheid van de invalide mens 2 
Met de roltrap omlaag 2 
We moeten elkaar niet betuttelen 1 
Iedereen moet meedoen in het maatschappelijk bestel 1 
 

Evenals bij ‘Gijs en Martha’ wordt ook bij ‘Ester’ vaak gereageerd 

dat er meer voorzieningen moeten komen: “er moeten voorzieningen 

zijn voor gehandicapte mensen om hun leven zin te geven”, zoals 

een van de respondenten schreef. Een aantal mensen ziet nog steeds 

de gehandicapte/invalide medemens als ‘zielig’, terwijl deze poster 

juist bedoeld was om aan te tonen dat je ook met beperkingen 

gelukkig en zelfstandig in het leven kan staan.  Een respondent die 

dit thema wel oppakte omschreef het als volgt: “ook met een 

handicap kun je goed leven, ik zie een meisje in een rolstoel die zich 

zelf via de roltrap een verdieping hoger brengt” en ik zou daar graag 

aan toevoegen; zowel fysiek als mentaal. 

 
Poster ‘Onze Jongens’ 

Over de poster van ‘Onze Jongens’ zijn ook heel wat woorden 

gevallen, want hoewel een krappe meerderheid oppakt dat het gaat 

om een militair die het thuisfront mist, blijft ook een grote 

meerderheid hangen in de interpretatie dat het om een 

luie/uitrustende man gaat.  

Tabel 15 Categorisatie reacties op de poster van ‘Onze Jongens’. 

Gegeven omschrijving: Aantal maal: 
Soldaat/militair 16 
Denkend aan thuisfront 11 
Uitrustende man/ luie man 10 
Uruzgan/Afghanistan 4 
Vredesmissie 3 
Liggende man die muziek luistert 3 
Rommelig 3 
Kijkend naar foto zonder koppeling thuisfront 
(gescheiden man/verliefde man) 

2 

Hunkering naar intenser contact, niet alleen op 
de wereld 

1 

Nazorg voor militairen 1 
Promotieplaatje voor het leger 1 
Neerslachtige poster 1 
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Waarbij sommige het oortje nog opvalt en dat associëren met de 

(luie) jeugd die altijd muziek luistert. Ook was er een respondent die 

wel de koppeling van de man met de foto zag, maar dit associeerde 

met een gebroken gezinssituatie. Een andere respondent dacht dat 

het niet een kindje op de foto was, maar een vrouw met een 

hoofddoek en dat het ging om een verliefde man die naar haar 

verlangde. Ook was er een vrouw die de poster direct terugkoppelde 

op haar eigen situatie. Zij schreef dat het ging om een militair die 

zijn gezin mist en dat ze het zo’n mooie foto vond, want haar man 

had in Nieuw-Guinea gezeten en van hem was eenzelfde foto 

genomen.  

De poster ‘Onze Jongens’ riep geen hevige reacties op, maar werd 

wel opvallend vaak verkeerd begrepen. Het militaire thema in deze 

poster zat in de woorden ‘Onze Jongens’, in het geweer dat rechts in 

de hoek staat en in de legergroene kleding van de man. Het geweer 

staat echter vrij donder in de hoek en de respondenten hebben 

waarschijnlijk te weinig aandacht besteed aan de tekst om het thema 

goed op te pakken. 

 

Overeenkomsten tussen de posters 

Hieronder zijn de overeenkomsten die mensen tussen de posters 

onderling zagen weergegeven. Er waren 23 respondenten die geen 

overeenkomsten zagen onderling, 17 respondenten die bleven steken 

op de omschrijving ‘verschillende manieren van goed leven’ maar de 

overige respondenten hebben verschillende overeenkomsten 

opgeschreven. Sommigen konden hierbij één lijn trekken, anderen 

vergeleken een tweetal posters en konden daarbij de andere twee niet 

plaatsen. Al deze resultaten zijn gecategoriseerd, tabel 17, p.61. Met 

betrekking tot de overeenkomsten kan kort worden samengevat dat 

een groot deel van de respondenten het er over eens dat de posters 

draaiden om zorg, liefde en respect voor de medemens. Bij dit deze 

respondenten lag de nadruk op het samenleven en de medemens. 

Ook een redelijk grote groep haalde uit de posters dat iedereen mee 

doet in het dagelijks leven, niet alleen modelmensen en modellen. 

Tegenovergesteld aan de groep respondenten die de medemens zag 

waren er ook 5 respondenten die stelde dat het individu in deze 

uitingen centraal stond. Daarnaast waren er 10 respondenten die 

maatschappelijke thema’s zagen. Vijf van deze respondenten zagen 

hier vooral de problemen en de discussie die daarover gevoerd moet 

worden en de andere vijf zagen de betrokkenheid bij 

maatschappelijke thema’s als positief uitgangspunt. Dit waren de 

belangrijkste overeenkomsten die door de respondenten genoemd 

werden, deze en de  overige categorieën zijn in onderstaande tabel 

na te lezen. 
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Tabel 16. Overeenkomsten tussen de posters. 

Gegeven omschrijving: Aan-
tal: 

Nee 23 
Zorg, liefde en respect voor de medemens, goed leven is 
samen leven 

20 

Verschillende manieren van goed leven 17 
Iedereen doet mee, niet alleen modellen. Gewone mensen 
staan centraal in hun dagelijks leven 

10 

Het individu staat centraal/ De mens is het middelpunt 5 
Bespreekbaar maken van de in beeld gebrachte items, 
attenderen op maatschappelijke problemen.  

5 

Maatschappelijke thema’s/betrokkenheid 5 
Mensen die een beperking hebben overwonnen 4 
Kracht, geesteskracht, wilskracht en goede moed 4 
Vier uitzonderlijke situaties 3 
Mensen staan centraal in verschillende situaties 3 
Het belang van menselijke relaties ondanks afstand/ 
handicap/ culturele verschillen 

3 

Acceptatie 3 
Diep in ieder mens is die raakbaar/maakbaar, deze mensen 
proberen er iets van te maken 

3 

Ik zie gelukkige mensen 3 
Zin geven aan het leven is ook op zijn tijd genieten van 
elkaar (ongeacht leeftijd, beperking, nationaliteit en 
situatie) 

3 

Ideaalbeelden 2 
Jonge mensen volop in het leven (behalve Gijs en Martha) 2 
Rekening houden met elkaar 2 
Werelden die ver uiteen liggen verbinden  2 
Uitzonderingen in het maatschappelijk beeld 2 

Dat goed leven meer is dan jong zijn en alles hebben 1 
Leef onbevangen, in harmonie, bepaal zelf wat je goed 
vindt 

1 

Verbondenheid en optimisme 1 
Duidelijke aanduiding doelgroepen 1 
Ester en Gijs & Martha hebben met goede voorzieningen te 
maken, als je lichamelijke mankementen hebt. Rachida & 
Sjonnie en Gijs & Martha zijn een stel, Onze Jongens ook, 
alleen daar zie je het gemis van liefde. 

1 

Positieve kijk op maatschappij en leven 1 
Zorg voor alle geleedingen in de maatschappij 1 
3x mensen die van elkaar houden (uitgezonderd Esther) 1 
Dromen naar iets beters 1 
 

 Reacties op de campagne 

In totaal hebben de respondenten 174 verschillende (bijvoeglijke 

naam)woorden gebruikt om de campagneposters te omschrijven. 

Deze uiteenlopende resultaten zijn allemaal te zien in bijlage 3, 

p.114). Hieronder zal ik kort een overzicht geven van de meest 

voorkomende reacties en een categorisatie geven van de positieve en 

negatieve reacties op de campagneposters. In totaal was zo’n 62% 

van de reacties als uitgesproken positief te typeren, 24% als 

uitgesproken negatief en 14% van de reacties is niet eenduidig 

positief of negatief te typeren.  

Van de positieve reacties wordt het vaakst het trefwoord 

‘Inspirerend’ (20x)gegeven, gevolgd door de typering ‘Mooi’ (17x). 
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Daarna volgt een negatieve typering, namelijk: ‘Onduidelijk qua 

boodschap’(10x). Ook verder in de frequentietabel blijft dit 

wisselende beeld terugkomen, een aantal voorbeelden: ‘Saai’ wordt 

even vaak genoemd als ‘Aansprekend’ (6x). ‘Slecht’ en ‘Vaag’ 

worden even vaak genoemd als ‘pakkend’, ‘treffend’ en 

‘duidelijk’(3x). ‘Raar’ en ‘Stom’ staan in dezelfde rij als ‘Goed’ en 

‘Prima’. Als onderzoeker viel mij op dat deze posters, ook gezien de 

typeringen, mensen (mits ze positief gestemd zijn over de 

campagne) vaak raken/treffen in hun eigen menselijkheid en 

emoties. ‘Tot nadenken stemmen’ en ‘ontroeren’ worden samen met 

hun synoniemen vaak genoemd. Ook dat ‘inspireren’ het meest 

genoemde trefwoord is, vind ik veelzeggend. Deze campagne maakt 

(zowel in positieve als negatieve zin) reacties los bij mensen.  

 

Tabel 17. Overzicht van de meest voorkomende typeringen. 

 Meest voorkomende reacties: Aantal  Procent  Positief? 
Totaal 174  100%   
inspirerend 20 5,56% ja 
mooi 17 4,72% ja 
onduidelijk qua boodschap 10 2,78% nee 
aansprekend 6 1,67% ja 
confronterend 6 1,67% onduidelijk 
saai 6 1,67% nee 
apart 5 1,39% onduidelijk 

bijzonder 5 1,39% ja 
ontroerend 5 1,39% ja 
tot nadenken stemmen/aanzetten 5 1,39% ja 
leuk 4 1,11% ja 
positief 4 1,11% ja 
prikkelend 4 1,11% ja 
vertederend 4 1,11% ja 
aandoenlijk 3 0,83% ja 
beeldend 3 0,83% ja 
betrokken 3 0,83% ja 
duidelijk 3 0,83% ja 
indrukwekkend 3 0,83% ja 
pakkend 3 0,83% ja 
slecht 3 0,83% nee 
treffend 3 0,83% ja 
vaag 3 0,83% nee 
aandachttrekkend 2 0,56% ja 
aangrijpend 2 0,56% ja 
prima 2 0,56% ja 
bemoedigend 2 0,56% ja 
diepgaand 2 0,56% ja 
goed 2 0,56% ja 
grappig 2 0,56% ja 
hartverwarmend 2 0,56% ja 
intrigerend 2 0,56% ja 
krachtig 2 0,56% ja 
lelijk 2 0,56% nee 
meelevend 2 0,56% ja 
menselijk 2 0,56% ja 
nietszeggend 2 0,56% nee 
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 Maatschappelijke discussie. 

Als gevraagd wordt wat de respondent er van vindt, dat de KRO via 

deze posters maatschappelijke discussies onder de aandacht brengt, 

dan geeft 70% aan dit goed te vinden (zie tabel 18). De overige 

respondenten zijn onverschillig (13,3%), vinden het niet nodig 

(11,7%) of hebben de vraag niet ingevuld (5%). Als we vervolgens 

naar een schriftelijke toelichting vragen dan zijn de antwoorden naar 

de categorieën van tabel 19 te herleiden. De individuele reacties zijn 

terug te vinden in bijlage 3, p. 116. 

Tabel 18. Meningen met betrekking tot het onder de aandacht brengen van 

maatschappelijke discussies door de KRO.  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Goed 84 70,0 73,7 73,7 

onverschillig/weet 
niet 

16 13,3 14,0 87,7 

niet nodig/niet de 
taak 

14 11,7 12,3 100,0 

Total 114 95,0 100,0  

Missing System 6 5,0   

Total 120 100,0   

  

Tabel 19. Categorisatie van de reacties op het onder de aandacht brengen van 

maatschappelijke discussies door de KRO. 

Wat vindt u er van dat de KRO op deze manier 
maatschappelijke discussies onder de aandacht brengt? 

Aantal  

Het zegt me niet zoveel, KRO hoeft dit niet te 
doen/zinloos/niet nodig/onbegrijpelijk 

19 

Prima/Positief/Goed 65 
Positief, maar iets meer "God" / 'K'RO mag best 1 
Onder de aandacht brengen vind ik wel goed maar deze 
posters zeggen mij weinig/dit is niet de manier/posters 
onduidelijk 

19 

heel goed, past ook in de katholieke kijk op de 
samenleving 

2 

passend in deze tijd, midden in de samenleving 2 
 

De reacties uit deze tabel zijn onder te verdelen in ronduit positieve 

reacties, kritische reacties en negatieve reacties. Hieronder zijn van 

enkele illustrerende quotes met betrekking tot deze categorisatie 

geplaatst.  

Positieve quotes: 

1. Ik juich het van harte toe. We kunnen van allerlei beelden 

leren dat het leven niet altijd mooi is en dat de een 'n 

aanvulling vormt in het leven van de ander 

2. dat we elkaar in wat voor omstandigheden ook zullen 

respecteren. Dit onder de aandacht brengen is goed. 
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3. Ik vind het fantastisch dat de KRO aandacht geeft aan wat er 

in de samenleving allemaal gebeurd 

4. heel goed, omdat het in wezen de maatschappij bindt 

(positieve beelden voor elkaar, met elkaar doorzetten) door 

betrokken op elkaar te zijn. En mensen kijken veel tv, dus 

belangrijk middel! 

Kritische qoutes: 

1. Best, maar zorgt er in mijn geval in ieder geval niet voor dat 

er meer over gepraat/gedacht wordt. Ze waren mij niet 

opgevallen 

2. Positief, als is het wel erg trendmatig. Had de poster s ook 

verwacht bij Postbus 51 

Negatieve quotes: 

1. ik vind dat zij willen scoren, de KRO 

 

 Door respondenten vermoedde bedoeling van de KRO. 

Als gevraagd wordt aan de respondenten wat zij denken dat de KRO 

wil bereiken met deze posters dan levert dat de onderstaande 

reactiecategorieën op (tabel 21). Wederom zijn de individuele 

reacties terug te vinden in bijlage 3, p.118. Na de tabel volgen enkele 

citaten om de heersende gedachtes weer te geven. 

Tabel 20. Meningen met betrekking tot het achterliggende doel van de KRO 

Wat denkt u dat de KRO wil bereiken? Aantal: 
Een discussie op gang brengen en mensen tot nadenken 
aanzetten 

24 

Mensen betrekken bij de maatschappij en oproepen tot 
meedoen in de samenleving (betere samenleving en 
maatschappelijke betrokkenheid) 

22 

Mensen onderling verbinden, met meer betrokkenheid en 
respect onderling Tonen dat het belangrijk is om met 
elkaar- en voor elkaar van het leven te genieten.  

22 

Reclame voor de KRO/ leden werven/ doelgroep 
verbreden 

20 

Dat is me onduidelijk, geen idee. 11 
Laten zien wat de katholieke kijk op de samenleving van 
alledag is/meer openstaan voor hogere waarden en minder 
oppervlakkig leven. 

3 

Aandacht voor de afgebeelde problemen/situaties 3 
 

Quote met betrekking tot ‘de discussie op gang brengen’:  

1. “dit lokt uit tot gespreksstof. Gezamenlijk of in een groepje 

poster goed bekijken en je afvragen; wat zie je allemaal?”. 

Quotes met betrekking tot ‘het is reclame van/voor de KRO’: 

1. “Aandacht, mensen interesseren voor eigen content” 

2. “Ze willen als onderneming laten zien dat ze betrokken zijn 

bij diverse aspecten van de maatschappij” 

3. “Duidelijkheid geven over haar missie” 
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4. “Groei ledenbestand en verwerven A status” 

Quotes met betrekking tot ‘het belang van menselijke relaties’: 

1. “Mensen respect voor elkaar laten krijgen, mensen 

verbinden” 

2. “Het individualistisch denken doorbreken” 

3. “Mensen aanzetten tot nadenken en tot wederzijds begrip” 

Quotes van mensen die een tweeledig doel zagen: 

1. “Meer tolerantie in de maatschappij en meer sympathie en 

begrip voor de identiteit van de KRO zelf” 

2. “1. Reclame, 2. eigen identiteit in beeld brengen, 3. mensen 

na laten denken over anderen” 

Quotes van mensen met een geheel eigen interpretatie: 

3. “Dat mensen nog een relatie aan kunnen gaan ondanks 

leeftijd, handicap, of andere cultuur” 

4. “Dat we stil moeten staan bij ons leven en beseffen hoe 

dankbaar we moeten zijn wanneer je nog een partner hebt” 

5. “Het ietwat vreemde ontvreemden?” 

6. “Vooroordelen wegnemen” 

7. “Minder leden” 

8. “Openheid” 

9. “Shoqueren” 

 

Over het algemeen zijn de reacties als positief te typeren, er zijn 

aardig wat mensen die door het nobele doel heen prikken en ook de 

achterliggende promotiedoelen van de KRO zien, toch vatten de 

mensen dit niet op als iets negatiefs. Sommige respondenten grepen 

ook bij deze vraag hun kans om aan te geven dat ze het niet eens zijn 

met deze campagne, zij stelden dat het doel van de KRO was; 

“minder leden” of “choqueren”. Het overgrote deel van de mensen 

ziet echter het aansporen tot (onderlinge) betrokkenheid en het 

aangaan van de discussie, het mensen aanzetten tot nadenken, als het 

hoofddoel van deze posters. In die zin kan gesteld worden dat de 

mensen het doel van de posters oppakken. 

 

 Beïnvloedt de campagne het bestaande beeld van de KRO? 

Een groot deel van de respondenten geeft aan dat deze posters hun 

beeld van de KRO niet beïnvloeden. Sommigen geven hierbij aan 

dat het juist beeldbevestigend is en anderen zien deze campagne als 

een vervolg op de vorige. Daarnaast is er echter ook een grote groep 

respondenten die aangeeft dat ze nu wel anders tegen de KRO 

aankijken. Zij geven aan dat de KRO minder saai is dan ze dachten 

of dat de KRO met de campagne verder verdiept wat ze al in de 

uitzendingen van de omroep ervaren hadden. Een enkeling zei dat 

zijn beeld beïnvloed werd en legde dit vervolgens uit op de 
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negatieve manier, zo stelde een respondent: “Ja, de KRO is de weg 

kwijt”. De reacties op de campagne zijn dus niet onverdeeld positief 

te noemen, dit is een bevestiging van het beeld dat al ontstond uit de 

bespreking van de posters en het door respondenten gepercipieerde  

doel van de KRO.   

 

Tabel 21. Beïnvloeden deze posters het beeld dat u van de KRO had? 

Antw: 
Aan 
tal: Illustrerende quotes: 

Ja 

47 1. ja, de KRO is minder saai dan ik dacht  
2. ja, de KRO verdiept hiermee nog eens wat 

ik meer en meer in deze omroep heb 
ervaren  

3. ja, de KRO is de weg kwijt 

Nee 
62 1. nee, het is een stap verder op de vorige 

campagne  
2. Nee, ze bevestigen mijn beeld 

Een 
beetje 

2 1. een beetje, ze zien er meer provocerend uit 
dan ik van de KRO had verwacht 

2. vaag, ja ik vraag me echt af wat hier nou 
KRO aan is, dit zouden VARA, NCRV, 
NOS, AVRO ook kunnen doen, het is één 
pot nat 

Weet 
ik niet 

2  

  

 

 Verwacht u van KRO een maatschappelijke profilering? 

Als vervolgens gevraagd wordt of de respondenten van de KRO 

verwachten dat de omroep zich profileert op maatschappelijk gebied 

dan geeft 81% aan dat zij dit inderdaad verwachten (tabel 23). 

Dertien procent van de respondenten geeft aan dit niet nodig te 

vinden en 6% heeft de vraag niet ingevuld. 

Tabel 22. Verwachting maatschappelijke profilering. 

 
Antw: Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Ja 97 80,8 85,8 85,8 

Nee 16 13,3 14,2 100,0 

Total 113 94,2 100,0  

Missing System 7 5,8   

Total 120 100,0   

Als gevraagd wordt waarom de respondenten al dan niet verwachten 

dat de KRO zich profileert op maatschappelijk gebied dan worden 

verschillende reacties gegeven (tabel 24). Een deel geeft aan dit te 

verwachten vanuit de religieuze grondslag van de omroep, een ander 

deel geeft aan dit te verwachten omdat het een publieke omroep is en 

een ander deel verwacht het maar specificeert niet waarom ze het 

verwachten.  

 



  

 

68 

Tabel 23. Verwacht u van een omroep als de KRO dat zij zich profileert?  

Antw: Aantal:  Illustrerende qoutes 
Ja, want het is 
een religieuze 
omroep 

43 − “omdat de KRO een 
vereniging/organisatie is met een 
bepaalde en herkenbare afkomst en 
houding en die eigenschappen moeten 
mensen ook hebben” 

Ja, want het is 
een publieke 
omroep 

22 − ja, betreft een publieke omroep, 
gefinancierd met o.a. belastinggeld; 
dus dient ook een maatschappelijke 
profilering te hebben 

Ja, want het is 
hun taak in de 
samenleving 
staan 

14 − omdat het belangrijk is zich zo te 
profileren  

− Ja, dat hoort erbij, ze moeten met de 
tijd meegaan 

Nee, dat is niet 
de taak van een 
omroep 

9 − niet op deze manier, het interesseert 
me niet, benadrukt wat men niet wil 
(doel voorbij) 

Ja, dat is wel 
wenselijk 

7  

Ja, ze zijn op de 
goede weg, ook 
in programma's 

4 − ja, omdat ze vaak programma;s 
hebben zoals memories, puberruil, 
boer zoekt vrouw, dit zijn 
programma's die ook laten zien dat er 
verschillende samenlevingen zijn 

Ja, maar dan in 
de programma's 

3  

Belangrijke taak 
van alle media. 

3 media spelen een belangrijke rol, juist 
tegen de vervalling van alledag 

 

 

Als tot slot gevraagd wordt of mensen wisten dat de publieke 

omroepen een maatschappelijke identiteit of stroming moeten 

vertegenwoordigen volgens de nieuwe mediawet dan was dit naar de 

eigen mening van de respondenten ongeveer half om half bekend 

(tabel 24). Vaak wisten de respondenten echter niet van een nieuwe 

mediawet maar zagen ze dit als logische taak van de publieke 

omroep. 

 

Tabel 24. Wist u dat de publieke omroepen volgens de nieuwe mediawet een 

maatschappelijke identiteit of stroming moeten vertegenwoordigen? 

 
Antw: Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Ja 57 47,5 49,1 49,1 

Nee 59 49,2 50,9 100,0 

Total 116 96,7 100,0  

Missing System 4 3,3   

Total 120 100,0   
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Hoofdstuk 6. Analyse  

In de analyse zal de imagocampagne van de KRO worden bekeken 

vanuit de wetenschappelijke literatuur, het empirische enquête-

onderzoek en in het licht van de veranderende omroepwet. Hierbij 

zal ingegaan worden op associatienetwerken, imago en imago-

advertenties.  

In het literatuurhoofdstuk zijn we ingegaan op het imagomodel van 

Birkigt en Stadler, in dit model werden drie manieren onderscheiden 

waarmee je identiteit kan over brengen, namelijk communicatie, 

symboliek en gedrag. Hierbij werken communicatie en symboliek 

alleen als deze uitingen ook terug te zien zijn in het gedrag. Toch 

kan door middel van communicatie en symboliek geprobeerd 

worden om het imago van de onderneming te beïnvloeden. Deze 

beïnvloeding loopt langs de lijn van het associatienetwerk. Mensen 

hebben een bepaald associatienetwerk bij organisaties en deze 

associaties kunnen per persoon variëren van smal en beperkt tot 

breed en uitvoerig. Door middel van imagoadvertenties en andere 

communicatie en symboliekuitingen wordt getracht dit 

associatienetwerk te beïnvloeden, wat vervolgens leidt tot een ander 

beeld van de organisatie en in het positieve geval ook tot een meer 

onderscheidend imago. Dat is dan weer belangrijk is in het licht van 

de veranderende wetgeving rondom de publieke omroepen. Maar 

voordat hier verder op ingegaan wordt zal eerst verder ingegaan 

worden op het associatienetwerk dat bestaat bij de organisatie KRO.  

 

Volgens het model van Franzen en van den Berg (2002, p.154) kan 

de kennis die men bezit in zijn/haar associatieve netwerk 

onderverdeeld worden in zeven verschillende soorten 

merkassociatiecomponenten; merkbekendheid, merkbetekenissen, 

merkemoties, merkpositionering, merkattitude, merkgedrags-

tendentie en merkrelatie. Deze zeven soorten zijn niet hiërarchisch 

van aard. De eerste soort die zij noemen is merkbekendheid, met 

betrekking tot merkbekendheid kan gezegd worden dat iedereen  

(d.w.z. alle respondenten) deze kennis in het associatienetwerk bezit. 

Iedereen kent de KRO en weet dat het een omroep is. Ook weten 

veel mensen nog de afkorting Katholieke Radio Omroep en daar uit 

volgend weten ook veel mensen dat het een katholieke omroep is. 

Sommige respondenten noemen ook programma’s of presentatoren 

van de KRO, deze mensen noemen ook merkbetekenissen vanuit 

hun associatief netwerk. Het derde onderdeel dat genoemd wordt is 

merkemotie. Veelal zijn het de leden die merkemoties uiten, zij 

typeren de omroep in hun spontane associaties als ‘betrokken’. Deze 

respondenten zijn vaak ook zelf betrokken bij de omroep, een 
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respondent schreef: “leuke programma’s en goede presentatie (goede 

presentatoren en presentatrices)”. Een kritischere respondent had 

meer uiteenlopende associaties en onderbouwde deze ook, de KRO 

is namelijk: “leuk, gezellig en neutraal (Boer Zoekt Vrouw) tot aan 

irritant, dom en kortzichtig (Andries Knevel en Henny Huisman)”. 

De meeste respondenten blijven in deze drie onderdelen van het 

merkassociatienetwerk steken. Merkpositionering kwam op een 

andere plaats nog wel boven toen de campagne door een respondent 

als weinig ‘KRO’ werd gezien en deze respondent stelde dat het net 

zo goed de NCRV had kunnen zijn die deze campagne deed. Ook 

was er een respondent die de campagne verwarde met een campagne 

van de NCRV, zij zag dus ook geen duidelijk onderscheid tussen 

deze twee publieke omroepen. De merkassociatiecomponent waar de 

KRO naar streeft is de merkrelatie, dit eindstation is een tweezijdige 

betrekking tussen consument en merk en bestaat uit de componenten 

interactie, communicatie, wederkerigheid en continuïteit. Dit is een 

streven wat we ook terugzien in de “Goed Leven"-campagne. “We 

spreken kijkers en luisteraars aan om er iets aan te doen. Dat ‘iets’ 

heeft een duidelijke relatie met de centrale thema’s en staan midden 

in de maatschappij. Soms in Nederland, soms in het buitenland. We 

spreken niet alleen onze traditionele achterban aan maar ook onze 

volggroepen. Daarmee is deze campagne geen ledenwerfcampagne 

pur sang maar een mentaliteitscampagne. We schrijven niet voor 

vanuit een ivoren toren maar laten zien en ervaren.”  (…) “Maar 

tegelijk is de campagne niet vrijblijvend. De KRO vertelt wat hij er 

van vindt en biedt een concreet perspectief: het publiek kan er iets 

mee”. Het benoemen van het onderwerp is dan bedoeld om er samen 

over te kunnen praten, om te zoeken naar het gezamenlijke ‘Goed 

Leven’ of om elkaars verschil in inzicht te respecteren 

(http://goedleven.kro.nl). De KRO streeft naar communicatie en 

interactie door middel van haar campagne, de discussie die moet 

volgen vanuit de campagne is er op gericht een wederkerige band te 

creëren, je hoeft het niet eens te zijn met elkaar, maar je moet wel 

het gesprek aangaan. Continuïteit is tot slot het eindstreven van de 

KRO, het is dan volgens de KRO wel “geen ledenwerfcampagne pur 

sang” maar het doel is uiteraard wel om mensen te interesseren voor 

eigen content en om leden werven zodat ze hun positie binnen het 

omroepbestel behouden. Als vervolgens gekeken wordt naar wat de 

posters voor gesprekken en discussies oproepen en of mensen de 

onderliggende maatschappelijke thema’s oppakken, dan blijkt dat er 

wel een discussie over de posters te voeren is, maar dat dit zelden 

gaat over de achterliggende ‘wezenlijke’ maatschappelijke thema’s. 

Sommige mensen pakken de thema’s slechts gedeeltelijk op, anderen 

interpreteren ze verkeerd en soms wordt een poster door de helft van 
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de respondenten niet begrepen (de poster ‘Onze Jongens’). De 

discussie blijft dan ook veelal hangen in de richting van de roltrap en 

in het al dan niet esthetisch/moreel verantwoorde van het afbeelden 

van oudere mensen. Veel mensen interpreteren de afbeelding niet. 

Toch zijn er ook mensen die de thema’s wel oppakken, er zijn zelfs 

mensen die de KRO in hun spontane associaties al typeren als een 

omroep die betrokken is bij en met de maatschappij. Deze mensen 

beschikken over diepgaande organisatieassociaties. Om het 

hiërarchische model van Franzen en van Berg (2002, p. 160) er nog 

even bij te halen; maatschappelijke waarden zitten op het een na 

hoogste niveau, het niveau van de symbolische of abstracte 

betekenissen. Het hoogste niveau, de organisatieassociaties kent ook 

een subcategorie die ‘sociale instelling; ideologie’ genoemd wordt. 

Vaak werd als gevraagd werd waarom je van de KRO een 

maatschappelijke betrokkenheid zou mogen verwachten het 

antwoord gegeven dat dit de taak van de KRO is, bezien vanuit haar 

ideële achtergrond en bezien vanuit haar taak en instelling als 

publieke omroep. Mensen hebben dus wel toegang tot de 

hiërarchisch meest diepgaande organsiatieassociaties bij de KRO, 

maar zij noemen dit niet spontaan in eerste instantie.  Ruwweg kan 

gesteld worden dat mensen dus wel weten dat de KRO deze taak 

heeft, maar dat zij hem niet direct voor ogen hebben als gevraagd 

wordt naar kernwaarden die bij de KRO horen.  

Zoals als eerder genoemd is, is het voor de KRO interessant om via 

de “Goed Leven”-campagne het associatienetwerk van mensen te 

beïnvloeden, omdat dit de positionering van de KRO ten opzichte 

van andere publieke omroepen kan beïnvloeden. Hierbij hoopt de 

KRO natuurlijk een voorkeurspositie te verwerven, want deze 

voorkeurspositie hangt samen met een onderscheidend imago en dat 

is van belang omdat het effecten en voordelen heeft voor zowel de 

organisatie als voor de stakeholders. Zeker gezien de 

omstandigheden rondom de publieke omroep is het hebben van een 

onderscheidend  imago en karakter erg belangrijk, er wordt immers 

al jaren gesteggeld over het bestaansrecht van de publieke omroepen 

en daarbij is door middel van de nieuwe mediawet opnieuw 

vastgelegd dat de publieke omroepen maatschappelijk relevant 

moeten zijn. Daarbij komt dat het imago van de KRO in 2007 aan 

het verzwakken was en dus aan onderscheidend karakter verloor. 

Vandaar dat de “Goed Leven”-campagne met zijn maatschappelijke 

doelstelling een politieke keuze van de KRO is. Want deze 

campagne is te typeren als een imagocampagne die gericht is op het 

verhogen van de goodwill voor de KRO als organisatie. Corporate 

advertising gaat niet over programma’s of producten, maar over de 
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profilering van de organisatie erachter. Zoals Blauw (1989, p.113) 

stelt: Corporate advertising is een vorm van massacommunicatie die 

primair de verhoging van de goodwill van de onderneming tot doel 

heeft, ten einde bij de doelgroepen van de onderneming een 

ontvankelijk klimaat op te bouwen (…). Corporate advertising wil 

begrip kweken bij mensen die nu of in de toekomst invloed kunnen 

hebben op het voortbestaan van de onderneming.” Daarbij 

waarschuwt hij wel dat een imago niet werkt als de kern niet ook in 

de identiteit van de organisatie ligt. De KRO heeft daar mee 

gerekend in die zin dat ze de campagne van binnenuit opgebouwd 

heeft. Ter illustratie: van de posters die de medewerkers zelf 

ontworpen hebben zal een tweetal ook mee gaan draaien in de 

volgende posterronde. Na deze waarschuwing van Blauw kan ook 

teruggegrepen worden naar het imagomodel van Birkigt en Stadler, 

ook hier kan gezegd worden dat de communicatie en symboliek die 

de KRO via deze posters naar buiten communiceert terug te vinden 

zijn in de identiteit van de organisatie. Het imago straalt niet zelf uit, 

maar weerkaatst vanaf de identiteit. Want de waarschuwing die 

gegeven werd vanuit het Birkigt en Stadler-model is dat imago 

vanuit de identiteit moet komen, omdat het anders niet werkt. Een 

andere waarschuwing die gegeven werd vanuit het Birkigt en 

Stadler-model is dat communicatie en symboliek niet werken als het 

niet terug te zien is in het gedrag van de organisatie. Nu is het gedrag 

van de KRO het beste terug te zien in de programma’s die zij 

uitzend. En hoewel de meerderheid van de respondenten het niet 

noemt, zijn er toch een drietal respondenten die aangeven dat ze de 

maatschappelijk georiënteerde posters begrijpen, omdat de KRO in 

het programmabeleid ook maatschappelijke programma’s toont die 

de verschillende lagen en gedaanten van de maatschappij weergeven. 

Zoals een respondent stelde: “omdat ze vaak programma’s hebben 

zoals ‘Memories’, ‘Puberruil’ en ‘Boer Zoekt Vrouw’, dit zijn 

programma’s die ook laten zien dat er verschillende samenlevingen 

zijn”. Deze verschillende samenlevingen/maatschappelijke thema’s 

uit de posters geven ook aan dat het gaat om een specifieke subvorm 

van corporate adverteren gaat. Namelijk de subvorm die Belch & 

Belch (2001, pp.601-607) ‘advocacy adverteren’ noemen. Deze 

subvorm van corporate adverteren neemt stelling in een issue in 

plaats van rechtstreeks de organisatie aan te prijzen. Het is voor de 

organisatie dan een manier om zijn ideeën geaccepteerd te krijgen of 

om de samenleving zijn zorgen te doen verstaan. Deze issues zijn 

vaak sociale, economische of milieu- issues. De posters van 

‘Rachida en Sjonnie’, ‘Gijs en Martha’, ‘Ester’ en ‘Onze Jongens’ 

zijn te typeren als posters die stelling nemen in een sociale kwestie, 

want: “Het gaat er niet om of ze er zijn, maar dat ze er zijn en dat we 
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ze moeten steunen”, en: Wat is de juiste aanpak in het culturele 

integratiedebat? (…) Goed Leven is niet weglopen voor problemen, 

maar ook proberen er samen uit te komen”. 

 

Samengevat kan gesteld worden dat de KRO door middel van de 

posters het associatienetwerk heeft willen beïnvloeden om zo tot een 

meer onderscheidend imago te komen. Hierbij hebben zij in het licht 

van de nieuwe mediawet en met de wetenschap over hun 

verzwakkende imago gekozen voor een vorm van corporate 

adverteren die niet rechtstreeks de organisatie aanprijst maar die 

stelling neemt in bestaande sociaal-maatschappelijke issues en via 

die weg hoopt de KRO op de sympathie van de samenleving. Deze 

sympathie is van levensbelang omdat het bestaansrecht van de KRO 

van de sympathie van de samenleving afhankelijk is. In het volgende 

hoofdstuk zal aan de hand van de resultaten blijken of de campagne 

het gewenste effect heeft gehad en zal ook ingegaan worden op het 

huidige imago van de KRO. 
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Hoofdstuk 7. Conclusie & discussie 

Als eerste zullen hieronder aan de hand van de resultaten de 

deelvragen beantwoord worden en tot slot zal een antwoord op de 

hoofdvraag worden geformuleerd. Daaropvolgend zal in de discussie 

kritisch gekeken worden naar de uitkomsten van dit onderzoek. 

 

De eerste deelvraag van het onderzoek luidde: “Wat is het imago van 

de KRO volgens de hedendaagse televisiekijker?” Bij deze 

deelvraag is geen onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden. 

Het imago van de KRO scoort het hoogst op de begrippen 

“Maatschappelijk betrokken”, “Betrouwbaar” en “Met respect voor 

mensen”. Uit deze resultaten blijkt dat de KRO wordt gezien als een 

omroep die gericht is op mensen en de maatschappij. Ook zien 

mensen de KRO als een betrouwbare omroep. Als deze resultaten 

gelegd worden naast het onderzoek van Blauw uit 2007, dan zien we 

dat hier weinig in veranderd is, ook destijds werden de begrippen 

“Maatschappelijk betrokken”, “Met respect voor mensen” en 

“Betrouwbaar” hoog gewaardeerd door de Nederlandse 

televisiekijker. Het begrip “Betrouwbaar” en “Maatschappelijk 

betrokken hebben stuivertje gewisseld wat betreft tweede en derde 

plaats. Slecht scorende begrippen zijn alle kernwaarden die de KRO 

zich stelt, namelijk: “Aansporend”, “Verbindend”, “Inspirerend” en 

“Duidend”. Daartussen zit ook nog het begrip “Helpt mij meningen 

te vormen”, dit is in lijn met het onderzoek uit 2007, ook toen werd 

dit begrip het laagst gewaardeerd. Een opvallende stijger is het 

begrip “Religieus”. In 2007 werd dit begrip een 11de plaats 

toegekend van de 16 begrippen, in 2009 staat het begrip “Religieus” 

op de 7de plaats. Het imago van de KRO is dus te typeren als 

respectvol, betrouwbaar en maatschappijgericht. De KRO wordt niet 

gezien als een aansporende, duidende, verbindende of 

meningvormende omroep. 

 

Als we vervolgens bij de tweede deelvraag kijken naar het 

onderscheid tussen leden en niet-leden in imagowaardering (Is  er 

een verschil in imagowaarneming tussen leden en niet-leden van de 

KRO?Zo ja: in welke mate?) dan valt op dat er flinke verschillen 

bestaan tussen leden en niet leden. Ook dit is in lijn met de resultaten 

uit 2007. Toch zijn zowel leden als niet-leden het eens zijn over de 

drie begrippen die het best bij de KRO passen, namelijk 

“Maatschappelijk betrokken”, “Met respect voor mensen” en 

“Betrouwbaar”. Over het algemeen waren er ondanks deze 

eensgezindheid in waardering voor de eerste drie begrippen wel 

forse verschillen in de mate waarin de begrippen gewaardeerd 
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werden. Niet-leden gaven over het algemeen een flink lagere 

waardering dan leden van de KRO. Over enkele begrippen was 

echter tussen leden en niet-leden overeenstemming, want de 

verschillen in waardering van de begrippen ‘Religieus’, ‘Met respect 

voor mensen’, ‘kwalitatief’ en ‘Maatschappelijk betrokken’ waren 

niet significant. Dit is opvallend omdat er bij de overige begrippen 

vaak sprake was van grote significante verschillen. Deze grote 

verschillen in waardering waren er bijvoorbeeld voor de begrippen 

‘Inspirerend’, ‘Saai’ en ‘Helpt mij meningen te vormen’. Gesteld 

kan dus worden dat er wel degelijk verschillen zijn tussen leden en 

niet-leden maar dat de kern van het imago bij beide groepen gelijk 

is. 

 

Ook is onderzocht of er een verschil in imagowaardering is door de 

verschillende generaties (Is er een verschil in perceptie van het 

imago van de KRO door mensen van verschillende generaties? Zo 

ja: in welke mate?). Hieruit is gebleken dat er hier slechts minimale 

verschillen te bespeuren zijn. De enige verschillen die waargenomen 

kunnen worden zitten in de begrippen saai en sympathiek. Bij beide 

begrippen blijkt dat mensen boven de 40 positiever zijn dan mensen 

onder de 40. Zo vinden mensen boven de 40 de omroep 

sympathieker en minder saai. Er zijn dus verschillen, maar deze zijn 

minimaal. 

 

Vervolgens is onderzocht of er een verschil in imagowaardering is 

tussen mensen die de posters voor het onderzoek al kenden en 

mensen die deze posters nog niet kenden (Hoe hoog ligt de 

bekendheid met de campagneposters en is er een verschil in 

imagowaardering tussen mensen die voor mijn onderzoek reeds 

bekend waren met de posters en de mensen die de posters nog niet 

kenden?). Allereerst bleek dat zo’n 62,5% van de respondenten al 

voor mijn onderzoek bekend was met de campagneposters, de 

meeste van deze respondenten kenden de campagne via de televisie. 

Uit de resultaten bleek dat er bijna geen significante imago-

waarderingsverschillen bestaan tussen mensen die al wel bekend 

waren met de ‘Goed leven’-campagne en mensen die dit voor het 

onderzoek nog niet waren.  De enige uitzonderingen hierop zijn de 

begrippen ‘Je steekt er iets van op’ en ‘Sympathiek’. Toch zijn deze 

begrippen met effectgroottes van respectievelijk 13,9% en 14,3% 

niet te negeren. Deze effectgroottes staan namelijk voor gemiddeld 

tot grote varianties die binnen de  de testvariabele voorkwamen ten 

opzichte van de splitsingsvariabele ‘bekendheid met de 

campagne/onbekendheid met de campagne’. Gesteld kan dus worden 
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dat mensen die bekend zijn met de campagne de KRO sympathieker 

vinden en ook meer het idee hebben dat ze iets opsteken van de 

KRO. 

 

Naar aanleiding van de campagne is ook de vijfde deelvraag 

opgesteld, namelijk “in welke mate wordt de KRO campagne als 

maatschappelijk relevant waargenomen?” Als gevraagd wordt naar 

overeenkomsten tussen de vier verschillende poster dan geven 

slechts tien respondenten direct aan dat het gaat om 

maatschappelijke thema’s en maatschappelijke betrokkenheid. Vijf 

van deze respondenten zagen hier vooral de problemen en de 

discussie die daarover gevoerd moet worden en de andere vijf zagen 

de betrokkenheid bij maatschappelijke thema’s als positief 

uitgangspunt. Andere respondenten die wel in de richting kwamen, 

maar het thema niet volledig oppakten kwamen met de omschrijving 

dat alle vier de posters draaiden om “zorg, liefde en respect voor de 

medemens”, bij deze antwoorden lag de nadruk op het samenleven 

en de medemens. Deze groep begreep dus ook de doelstelling van de 

posters. Een andere redelijk grote groep haalde uit de posters dat 

iedereen mee doet in het dagelijks leven, niet alleen modelmensen en 

modellen en de overigen kwamen ook niet tot een omschrijving die 

eer doet aan het achterliggende doel van de campagne. Gesteld kan 

dus worden dat het doel van de campagne door een kwart van de 

respondenten opgepakt wordt en dat de overige respondenten hier 

niet zelfstandig op konden komen. Als vervolgens in de enquête de 

onderlinge overeenkomst tussen de posters verklaard werd en  

gevraagd werd aan de respondenten wat zij dachten dat de KRO met 

de posters wilde bereiken, dan antwoord ruim de helft van de 

respondenten met een antwoord in de trant van “het gaat om een 

discussie die op gang gebracht moet worden”, “het gaat om het 

betrekken van mensen bij de maatschappij”  of “het gaat om meer 

betrokkenheid onderling”. Allemaal respondenten die het bij nadere 

tekst en uitleg wel begrijpen. Een vijfde ziet niet anders dan reclame 

en ledenwerving en de overige respondenten ziet er nog steeds niets 

in. Als vervolgens gevraagd wordt wat de respondenten er van 

vinden dat de KRO via de posters aandacht wil voor 

maatschappelijke issues dan antwoord iets meer dan de helft van de 

respondenten dat ze het een prima streven vinden, een vijfde vind 

het onzin en niet de taak van de KRO, een ander vijfde deel vind het 

principe goed maar geeft aan dat de posters niet geschikt zijn om dit 

te communiceren. Kortom, de meerderheid van de respondenten 

vindt het prachtig dat de KRO een maatschappelijke speler wil zijn, 

maar begrijpt dat in eerste instantie niet direct uit deze posters. Bij 
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nadere uitleg worden de respondenten echter steeds positiever. Het 

doel is goed, de uitvoering moet nog worden bijgeschaafd. 

De laatste deelvraag luidt: “Heeft het gebruik van maatschappelijke 

thema’s in de imagocampagne ook het beoogde effect (goodwill) 

behaald?”. Hoewel het een corporate advertentie betreft, gericht op 

het kweken van goodwill voor de onderneming, blijkt uit dit 

onderzoek dat de KRO in het behalen van deze doelstelling niet 

geheel geslaagd is. Dit omdat de overgrote meerderheid op het zien 

van de posters niet denkt aan de KRO als een maatschappij bewuste 

omroep. Aan de andere kant omschrijven veel respondenten de 

campagne in positieve bewoordingen als “Inspirerend”, “Mooi” en 

“Aansprekend”. Tussen deze vier meest gegeven beschrijvingen van 

de campagneposters staat echter ook op de derde plaats “onduidelijk 

qua boodschap”. Mijns inziens is dat tekenend voor de reacties die 

de posters oproepen. Als mensen de posters begrijpen worden ze 

vaak positief beoordeeld, maar er is een te grote groep mensen die de 

posters niet goed oppakt en daarom denk ik dat de KRO niet alleen 

goodwill oproept met deze posters, maar ook een hoop onbegrip.  

 

Tot slot kan aan de hand van de deelvragen de hoofdvraag “Welk 

imago wordt anno 2009 door de televisiekijkers toegekend aan de 

KRO en wat is het effect van de maatschappelijk getinte 

campagneposters?” worden beantwoord. Het imago van de KRO 

wordt volgens de hedendaagse televisiekijker voornamelijk herkend 

in de begrippen “Met respect voor mensen”, “Maatschappelijk 

betrokken”en “Betrouwbaar”. De KRO wordt niet gezien als een 

inspirerende omroep die helpt meningen te vormen. Het effect van 

de maatschappelijk getinte campagneposters is volgens de resultaten 

van de enquête dat mensen die de campagne kennen de KRO 

sympathieker vinden en meer het idee hebben dat je iets opsteekt van 

de KRO. Dit effect is significant, maar gezien het feit dat de 

campagne in lang niet alle gevallen spontaan de associatie 

maatschappelijk relevant oproept, zijn er wellicht meerdere externe 

factoren in het spel. Het effect van de maatschappelijk getinte 

campagneposters is in die zin moeilijk te omschrijven. Zodra de 

respondenten duidelijk is wat de KRO met de posters wil bereiken is 

het leeuwendeel van de respondenten ronduit positief. Het probleem 

ligt echter in deze duidelijkheid, de posters hebben meer omlijsting 

nodig om ze te laten spreken. De aanbeveling is dan ook om de 

discussie te voeren vanuit de KRO en niet alleen de posters te 

verspreiden en vervolgens hopen dat de mensen het zelf oppakken. 

Om deze campagne tot een succes te maken moet de KRO ook in 

tekst en geluid de kern van de campagne verder expliciteren. Anders 

blijft ‘Onze Jongens’ een poster met een luie man die naar muziek 
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luistert en blijft de discussie rondom ‘Ester’ hangen in de vraag of ze 

nu omhoog of naar beneden gaat. En dat zou een gemiste kans zijn. 

 

 Discussie 

Allereerst zou het interessant zijn om onderzoek te doen naar 

mogelijke andere, externe factoren die de significantie van het 

verschil in waardering van de begrippen  “Sympathiek” en “Je steekt 

er iets van op”, tussen mensen die de campagne al voor het 

onderzoek kenden en mensen die nog niet bekend waren met de 

campagne, kunnen verklaren.   

Daarnaast is het voor dit onderzoek pech dat er geen toegang was tot 

de data van het eerder uitgevoerde Blauw onderzoek in 2005 en 

2007. Omdat hier geen toegang toe was is besloten om ook de 

vraagstelling aan te passen en bij de antwoordcategorieën van de 

imagobegrippen niet uit te gaan van ‘ja’/’nee’/’weet niet’, maar een 

antwoordcategorie te maken waarbij de respondent bij ieder begrip 

een eigen score van 0 tot 100% toe kon kennen. Hierdoor werden 

respondenten geprikkeld om dieper over ieder begrip na te denken. 

Uiteindelijk heeft dit zich in een goed onderbouwd beeld vertaald, 

maar het blijft jammer dat de resultaten niet cijfermatig met elkaar te 

vergelijken zijn.  

 

Aanbevelingen 

De posters hebben een omlijsting van tekst nodig om beter uit de 

verf te komen. De posters werden tijdens het afnemen van de 

enquête namelijk in tweede instantie, na enige toelichting 

mijnerzijds, door veel meer respondenten gewaardeerd en begrepen 

dan voorheen. Vandaar dat ik denk dat als de kern van de campagne 

verder geëxpliciteerd wordt, mensen positiever op de campagne 

zullen reageren. Veel mensen zien nu de posters, maar interpreteren 

ze niet. Met een kleine handreiking vanuit de KRO, bijvoorbeeld 

slechts de tekst “Culturele integratie; bruggen bouwen of kloven 

zoeken?” bij de poster van ‘Rachida en Sjonnie’, zullen mensen 

snappen waar de poster om draait en in het positiefste geval ook 

nadenken over hun eigen standpunt hierin. Om mensen op hun eigen 

standpunt te wijzen kan ook een meer adresserende toon gebruikt 

worden, bijvoorbeeld na het spotje van ‘Rachida en Sjonnie’: “Waar 

dacht u aan…? (…) Grote verschillen of Grote liefde?  

Daarnaast zit ook de campagnenaam “Goed Leven” nog niet in het 

geheugen van mensen. Waarschijnlijk zal er dus in het algemeen 

meer gecommuniceerd moeten worden over deze campagne, zodat 

de campagne bekender raakt en ook de naam vaker valt. 

Een tweede opvallende uitkomst in dit onderzoek hangt hier mee 

samen. Het bleek namelijk dat het merendeel van de respondenten 
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geen flauw idee had wat voor programma’s de KRO eigenlijk 

uitzond. De aanbeveling waar ik dus vanaf de prille start van het 

onderzoek al mee rondliep was “communiceer de omroepnaam bij 

het uitzenden van het programma, maak van “Memories”: “KRO’s 

Memories” en van “Boer zoekt vrouw”: “KRO’s Boer zoekt 

Vrouw”. Dit stond al in mijn aantekeningen toen ik zelf op een 

avond op de bank zat om naar de start van de serie Boer zoekt 

Vrouw te kijken, en wat schetste mijn verbazing? Daar werd 

“KRO’s Boer zoekt Vrouw” aangekondigd. Navraag bij de KRO 

leerde dat het pas sinds kort goedgekeurd is om de naam van de 

omroep te communiceren bij een programma en dat dit voorheen 

nog niet mocht. Afijn, deze aanbeveling kan dus achterwege gelaten 

worden, maar ik vermoed wel dat dit gegeven, dat de omroepnaam 

nu gecommuniceerd mag worden bij het programma, er voor zal 

zorgen dat mensen een scherper beeld gaan krijgen van het imago 

van de KRO, wat toekomstig onderzoek extra interessant maakt.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1. De vier posters van de posterserie “Goed Leven” 
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Bijlage 2, De enquête  

 

 

 

  

 

Enquête Imago & Campagne 

 

1. Hoeveel uur per week kijkt u gemiddeld televisie?  

 ……………………….. uur per week. 

2. Als ik u vraag naar publieke omroepen, welke komen dan het eerst in u op? (maximaal 5) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Bent u lid van een omroepvereniging?  Ja/Nee   

4. Zo Ja, welke? 

……………………………………………………………………………………………………......................................………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Kent u de omroepvereniging KRO?  Ja/Nee    

6. Kunt u de KRO aan de hand van enkele steekwoorden omschrijven? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

 

7. Wilt u van de onderstaande begrippen aangeven voor hoeveel procent u ze bij de KRO vindt passen?  (u begint bij elk nieuw 

begrip weer met 100 procent) 
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Ontspannend  % 

Inspirerend % 

Maatschappelijk betrokken % 

Kwalitatief % 

Met diepgang % 

Met respect voor mensen % 

Gaat met de tijd mee % 

Religieus  % 

Verbindend % 

Saai % 

Aansporend % 

Eigen gezicht % 

Je steekt er iets van op  % 

Sympathiek % 

Helpt mij meningen te vormen % 

Voor iedereen  % 

Betrouwbaar % 

Informatief % 

Duidend % 

 

8. Kent u de campagne “Goed leven”?       Ja/Nee          

Zo ja, waar kent u deze campagne van? 

……………..…………………………………………………........................…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
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9. Wat vindt u dat er op bovenstaande poster afgebeeld wordt? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. En wat wordt daar volgens u mee bedoeld? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. (Gezien bovenstaand antwoord) Waar baseert u uw antwoord op?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. En als ik deze posters er bij leg, ziet u dan overeenkomsten? Zo ja, hoe zou u die overeenkomst(en) willen omschrijven? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Wat vindt u van deze posters? (en kunt u dat in drie bijvoeglijke naamwoorden omschrijven?) 

Ik vind deze posters……………………………………………………………………………. 

Ik vind deze posters……………………………………………………………………………. 

Ik vind deze posters……………………………………………………………………………. 

14. Wat vindt u er van dat de KRO op deze manier maatschappelijke discussies/onderwerpen uit de samenleving onder de aandacht 

brengt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wat denkt u dat de KRO met deze beelden wil bereiken?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Beïnvloeden deze posters het beeld dat u van de KRO had? Zo ja, hoe?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………..………………………………………………………………………………………… 

16. Verwacht u van een omroep als de KRO dat zij zich profileert op maatschappelijk gebied? Waarom 

wel/niet?……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

17. Wist u dat publieke omroepen volgens de nieuwe mediawet een maatschappelijke identiteit of stroming moeten 

vertegenwoordigen?    Ja/Nee 

 

Wat is uw geslacht? Man/Vrouw 

Wat is uw geboortejaar? ............……….. 

Wat is het land van herkomst van uw ouders?...............................................................&................................................................... 

Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? …………………………………………………………………………………...…………… 

Dank u zeer voor uw medewerking!   
 

Marry van Baalen 
Universiteit Utrecht 
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Bijlage 3, SPSS tabellen 

T-toets, aantal televisiekijkuren op significantie getoetst naar lid/niet lid. 

Alle respondenten samen kijken gemiddeld 13 uur per week televisie, maar de KRO-leden(gemiddelde kijktijd 17,9 uur, met een spreiding van 9,5 uur) kijken gemiddeld langer televisie 
dan de niet-leden (gemiddelde kijktijd 9,4 uur, met een spreiding van 7,3 uur). Dit is een significant verschil (t = 5,27; df = 85, 91; p< 0,001 bij tweezijdige toetsing). 

Group Statistics 

 KRO lid ja of nee? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

hoeveel uur per week kijkt u 
gemiddeld televisie? 

Lid KRO 49 17,92 9,460 1,351 

Geen lid 69 9,43 7,257 ,874 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for  
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

hoeveel uur per week  
kijkt u gemiddeld televisie? 

Equal variances assumed 8,891 ,003 5,511 116 ,000 8,484 1,539 5,435 11,533 

Equal variances not assumed   5,272 85,909 ,000 8,484 1,609 5,285 11,683 

 



  

 

90 

T-toets, verschil in imagowaardering op significantie getoetst naar lid/niet lid. 

Group Statistics 

Begrip 
KRO lid  

ja of nee? N Mean 
Std.  

Deviation 
Std. Error  

Mean 
 

Begrip 
KRO lid  

ja of nee? N Mean 
Std.  

Deviation 
Std. Error  

Mean 

ontspannend.  
Lid KRO 47 66,81 18,923 2,760  

Aansporend   
Lid KRO 47 57,87 20,343 2,967 

Geen lid 56 50,27 27,903 3,729  Geen lid 54 37,80 22,792 3,102 

Inspirerend  
Lid KRO 47 70,96 20,527 2,994  

eigen gezicht.  
Lid KRO 47 74,26 20,135 2,937 

Geen lid 55 45,20 27,424 3,698  Geen lid 53 54,75 27,768 3,814 

maatschappelijk betrokken.  
Lid KRO 48 76,15 17,572 2,536  je steekt er iets 

van op. 
Lid KRO 47 70,74 17,003 2,480 

Geen lid 55 65,11 25,946 3,499  Geen lid 53 49,57 27,982 3,844 

kwalitatief.  
Lid KRO 46 74,89 17,559 2,589  

sympathiek. 
Lid KRO 47 75,60 14,474 2,111 

Geen lid 54 63,94 23,534 3,203  Geen lid 53 58,77 22,725 3,121 

met diepgang.  
Lid KRO 47 74,36 18,986 2,769  helpt mij meningen 

n te vormen. 
Lid KRO 46 60,87 20,448 3,015 

Geen lid 54 55,13 27,557 3,750  Geen lid 54 36,41 24,607 3,349 

met respect voor mensen.  
Lid KRO 47 79,66 20,737 3,025  

voor iedereen.  
Lid KRO 45 72,00 17,977 2,680 

Geen lid 54 77,43 17,683 2,406  Geen lid 55 57,18 32,657 4,403 

gaat met de tijd mee 
Lid KRO 46 71,35 20,094 2,963  

betrouwbaar.  
Lid KRO 46 79,02 13,969 2,060 

Geen lid 53 51,40 27,106 3,723  Geen lid 54 70,13 25,234 3,434 

religieus.  
Lid KRO 46 64,57 24,033 3,543  

informatief.  
Lid KRO 46 74,67 12,446 1,835 

Geen lid 54 62,17 30,464 4,146  Geen lid 55 64,15 24,464 3,299 

Verbindend  
 

Lid KRO 47 63,30 22,099 3,223  
Duidend 

Lid KRO 46 67,07 19,595 2,889 
Geen lid 51 44,80 24,838 3,478  Geen lid 51 46,51 27,894 3,906 

saai.  
Lid KRO 47 20,96 18,814 2,744  

 
     

Geen lid 54 49,63 28,584 3,890       
 
 
 

    
Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

    Lower Upper 
Ontspannend Equal variances assumed 10,542 ,002 3,451 101 ,001 16,541 4,793 7,032 26,049

 
Equal variances not 
assumed 

    3,56596,975 ,001 16,541 4,639 7,333 25,748

Inspirerend Equal variances assumed 5,723 ,019 5,294 100 ,000 25,757 4,865 16,105 35,410



  

 

91 

Equal variances not 
assumed 

    5,41498,378 ,000 25,757 4,758 16,316 35,199

Maatschappe-lijk 
betrokken 

Equal variances assumed 8,100 ,005 2,490 101 ,014 11,037 4,433 2,244 19,830
Equal variances not 
assumed 

    2,55495,401 ,012 11,037 4,321 2,459 19,615

Kwalitatief  
Equal variances assumed 8,126 ,005 2,598 98 ,011 10,947 4,214 2,584 19,310
Equal variances not 
assumed 

    2,65896,411 ,009 10,947 4,118 2,773 19,121

Met diepgang 
Equal variances assumed 11,631 ,001 4,024 99 ,000 19,232 4,779 9,749 28,716
Equal variances not 
assumed 

    4,12594,268 ,000 19,232 4,662 9,976 28,488

Met respect voor mensen 
Equal variances assumed ,086 ,770 ,584 99 ,560 2,234 3,823 -5,351 9,819
Equal variances not 
assumed 

    ,57891,013 ,565 2,234 3,865 -5,444 9,911

Gaat met de 
tijd mee 

Equal variances assumed 6,489 ,012 4,107 97 ,000 19,952 4,858 10,310 29,594
Equal variances not 
assumed 

    4,19394,786 ,000 19,952 4,758 10,505 29,398

Religieus 
Equal variances assumed 1,304 ,256 ,432 98 ,667 2,399 5,557 -8,629 13,427
Equal variances not 
assumed 

    ,44097,462 ,661 2,399 5,454 -8,425 13,222

Verbindend 
Equal variances assumed 1,944 ,166 3,881 96 ,000 18,494 4,765 9,036 27,952
Equal variances not 
assumed 

    3,90095,888 ,000 18,494 4,742 9,081 27,907

Saai 
Equal variances assumed 8,170 ,005-5,859 99 ,000 -28,672 4,894 -38,383 -18,961
Equal variances not 
assumed 

    -6,02392,489 ,000 -28,672 4,760 -38,126 -19,218

Aansporend 
Equal variances assumed 1,055 ,307 4,640 99 ,000 20,076 4,327 11,491 28,661
Equal variances not 
assumed 

    4,67798,930 ,000 20,076 4,292 11,559 28,593

Eigen gezicht 
Equal variances assumed 6,371 ,013 3,975 98 ,000 19,501 4,905 9,766 29,235
Equal variances not 
assumed 

    4,05194,421 ,000 19,501 4,814 9,943 29,058

Je steekt er 
iets van op 

Equal variances assumed 11,859 ,001 4,502 98 ,000 21,179 4,704 11,844 30,513
Equal variances not 
assumed 

    4,63087,223 ,000 21,179 4,574 12,087 30,270

Sympathiek 
Equal variances assumed 9,325 ,003 4,351 98 ,000 16,822 3,866 9,150 24,495
Equal variances not 
assumed 

    4,46489,328 ,000 16,822 3,768 9,335 24,310
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Helpt mij meningen te 
vormen 

Equal variances assumed 3,013 ,086 5,349 98 ,000 24,462 4,573 15,387 33,537
Equal variances not 
assumed 

    5,42997,948 ,000 24,462 4,506 15,520 33,404

Betrouwbaar 
Equal variances assumed 32,723 ,000 2,723 98 ,008 14,818 5,441 4,021 25,616
Equal variances not 
assumed 

    2,87586,796 ,005 14,818 5,155 4,572 25,064

Informatief  
Equal variances assumed 13,755 ,000 2,127 98 ,036 8,892 4,180 ,597 17,187
Equal variances not 
assumed 

    2,22185,031 ,029 8,892 4,004 ,931 16,854

Voor iedereen 
Equal variances assumed 21,956 ,000 2,645 99 ,009 10,528 3,980 2,631 18,426
Equal variances not 
assumed 

    2,78983,047 ,007 10,528 3,775 3,021 18,036

Duidend 
Equal variances assumed 6,725 ,011 4,157 95 ,000 20,555 4,945 10,739 30,372
Equal variances not 
assumed 

    4,23189,810 ,000 20,555 4,858 10,903 30,208

 

 

T-toets, Verschil in bekendheid met de “Goed-Leven”-campagne op significantie getoetst naar lid/niet lid. 

Group Statistics 

 KRO lid ja of nee? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Kent u de campagne Goed Leven? Lid KRO 51 1,37 ,488 ,068 

Geen lid 69 1,81 ,394 ,047 

 

Independent Samples Test 
  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 
Kent u de campagne Goed 
Leven? 

Equal variances 
assumed 

18,569 ,000 
-

5,448 
118 ,000 -,439 ,081 -,599 -,279 

Equal variances not 
assumed 

  -
5,276 

93,723 ,000 -,439 ,083 -,604 -,274 
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T-toets, verschillen in imagowaardering op significantie getoetst naar mensen die bekend waren met de campagne en mensen die niet bekend waren met de “Goed-Leven”-campagne. 

 
Kent u de campagne 

Goed Leven? 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ontspannend. 
Ja 44 61,59 24,820 3,742 

Nee 59 55,00 25,832 3,363 

inspirerend 
Ja 44 66,93 25,133 3,789 

Nee 58 49,59 27,183 3,569 
maatschappelijk 

betrokken 
Ja 44 77,20 16,513 2,489 

Nee 59 65,07 25,780 3,356 

kwalitatief 
Ja 44 72,86 20,326 3,064 

Nee 56 65,93 22,261 2,975 

met diepgang 
Ja 44 71,61 20,566 3,100 

Nee 57 58,26 27,874 3,692 
met respect 
voor mensen 

Ja 44 81,70 17,744 2,675 
Nee 57 75,96 19,875 2,633 

gaat met de 
tijd mee 

Ja 43 67,51 22,105 3,371 
Nee 56 55,41 27,665 3,697 

religieus 
Ja 43 66,00 23,190 3,536 

Nee 57 61,21 30,523 4,043 

verbindend 
Ja 42 63,29 21,305 3,287 

Nee 56 46,46 25,681 3,432 

saai 
Ja 44 27,07 24,591 3,707 

Nee 57 43,40 29,160 3,862 

aansporend 
Ja 44 55,27 22,809 3,439 

Nee 57 40,86 22,823 3,023 

eigen gezicht 
Ja 43 72,60 22,799 3,477 

Nee 57 57,37 26,957 3,571 
je steekt er 
iets van op 

Ja 44 69,68 18,224 2,747 
Nee 56 51,54 27,894 3,727 

sympathiek 
Ja 43 75,35 15,344 2,340 

Nee 57 60,14 22,354 2,961 
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helpt mij meningen 
te vormen 

Ja 44 54,39 22,728 3,426 
Nee 56 42,38 26,969 3,604 

betrouwbaar 
Ja 44 77,77 15,262 2,301 

Nee 56 71,43 24,675 3,297 

informatief 
Ja 44 74,39 15,044 2,268 

Nee 57 64,74 23,154 3,067 

voor iedereen 
Ja 43 68,95 23,365 3,563 

Nee 57 60,00 30,575 4,050 

duidend 
Ja 44 62,43 22,925 3,456 

Nee 53 51,13 27,988 3,844 

 

    
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

    Lower Upper 

Ontspannend 
Equal variances assumed ,727 ,396 1,302 101 ,196 6,591 5,061 -3,448 16,630 
Equal variances not assumed     1,310 94,711 ,193 6,591 5,031 -3,397 16,579 

Inspirerend  
Equal variances assumed ,369 ,545 3,296 100 ,001 17,346 5,262 6,906 27,785 
Equal variances not assumed     3,332 96,094 ,001 17,346 5,205 7,013 27,678 

Maatschappelijk 
betrokken 

Equal variances assumed 10,585 ,002 2,731 101 ,007 12,137 4,444 3,321 20,952 
Equal variances not assumed     2,904 98,968 ,005 12,137 4,179 3,845 20,428 

Kwalitatief  
Equal variances assumed 2,443 ,121 1,606 98 ,111 6,935 4,318 -1,634 15,504 
Equal variances not assumed     1,624 95,752 ,108 6,935 4,271 -1,542 15,413 

Met diepgang 
Equal variances assumed 7,408 ,008 2,665 99 ,009 13,350 5,010 3,410 23,291 
Equal variances not assumed     2,769 98,826 ,007 13,350 4,821 3,784 22,917 

Met respect voor 
mensen 

Equal variances assumed ,744 ,391 1,507 99 ,135 5,740 3,809 -1,818 13,297 
Equal variances not assumed     1,529 96,861 ,129 5,740 3,753 -1,710 13,189 

Gaat met de  
tijd mee  

Equal variances assumed 5,173 ,025 2,349 97 ,021 12,101 5,152 1,876 22,326 
Equal variances not assumed     2,419 96,826 ,017 12,101 5,003 2,171 22,031 

Religieus 
Equal variances assumed 2,391 ,125 ,859 98 ,393 4,789 5,579 -6,282 15,860 
Equal variances not assumed     ,892 97,990 ,375 4,789 5,371 -5,870 15,449 

Verbindend 
Equal variances assumed 2,712 ,103 3,447 96 ,001 16,821 4,881 7,133 26,510 
Equal variances not assumed     3,540 94,973 ,001 16,821 4,752 7,387 26,256 

Saai 
Equal variances assumed 1,985 ,162 -2,985 99 ,004 -16,335 5,472 -27,194 -5,477 
Equal variances not assumed     -3,051 98,184 ,003 -16,335 5,354 -26,959 -5,712 

Aansporend Equal variances assumed ,008 ,928 3,148 99 ,002 14,413 4,579 5,328 23,498 
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Equal variances not assumed     3,148 92,654 ,002 14,413 4,578 5,321 23,505 

Eigen gezicht 
Equal variances assumed 2,369 ,127 2,986 98 ,004 15,236 5,102 5,111 25,361 
Equal variances not assumed     3,057 96,665 ,003 15,236 4,984 5,345 25,128 

Je steekt er  
iets van op 

Equal variances assumed 11,028 ,001 3,732 98 ,000 18,146 4,862 8,498 27,794 
Equal variances not assumed     3,919 95,094 ,000 18,146 4,631 8,953 27,339 

Sympathiek 
Equal variances assumed 7,225 ,008 3,830 98 ,000 15,208 3,971 7,329 23,088 
Equal variances not assumed     4,030 97,227 ,000 15,208 3,774 7,719 22,698 

Helpt mij 
meningen te 

vormen 

Equal variances assumed 2,798 ,098 2,366 98 ,020 12,011 5,076 1,938 22,084 
Equal variances not assumed     2,415 97,487 ,018 12,011 4,973 2,142 21,880 

Betrouwbaar 
Equal variances assumed 8,284 ,005 1,495 98 ,138 6,344 4,244 -2,079 14,767 
Equal variances not assumed     1,578 93,305 ,118 6,344 4,021 -1,640 14,328 

Informatief  
Equal variances assumed 12,822 ,001 2,400 99 ,018 9,650 4,021 1,670 17,629 
Equal variances not assumed     2,530 96,438 ,013 9,650 3,814 2,079 17,220 

Voor iedereen 
Equal variances assumed 6,872 ,010 1,599 98 ,113 8,953 5,598 -2,156 20,063 
Equal variances not assumed     1,660 97,976 ,100 8,953 5,394 -1,751 19,658 

Duidend 
Equal variances assumed 3,189 ,077 2,146 95 ,034 11,300 5,266 ,846 21,754 
Equal variances not assumed     2,186 94,988 ,031 11,300 5,170 1,037 21,563 

 

 
Anova-toets, imagowaardering op significantie getoetst naar generatie. 

Generatieverschillen 

Descriptives 
  

N Mean Std  Deviation Std  Error 
95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum 
  Lower Bound Upper Bound 

ontspannend 

1,00 9 43,78 29,828 9,943 20,85 66,71 0 80 
2,00 18 48,94 25,077 5,911 36,47 61,42 0 80 
3,00 46 61,30 27,778 4,096 53,06 69,55 0 100 
4,00 28 61,07 18,326 3,463 53,97 68,18 20 85 
Total 101 57,48 25,619 2,549 52,42 62,53 0 100 

inspirerend 

1,00 8 38,75 31,372 11,092 12,52 64,98 0 80 
2,00 18 48,89 25,585 6,030 36,17 61,61 0 80 
3,00 46 60,35 30,750 4,534 51,22 69,48 0 100 
4,00 27 62,41 20,586 3,962 54,26 70,55 20 90 
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Total 99 57,08 27,983 2,812 51,50 62,66 0 100 

maatschappelijk betrokken 

1,00 8 50,88 36,180 12,792 20,63 81,12 10 100 
2,00 18 73,28 20,665 4,871 63,00 83,55 30 100 
3,00 46 74,35 23,085 3,404 67,49 81,20 5 100 
4,00 28 67,14 18,430 3,483 60,00 74,29 30 100 
Total 100 70,26 23,308 2,331 65,64 74,88 5 100 

kwalitatief 

1,00 8 52,75 31,176 11,022 26,69 78,81 5 100 
2,00 17 67,71 25,263 6,127 54,72 80,69 20 100 
3,00 46 72,61 21,441 3,161 66,24 78,98 0 100 
4,00 27 67,59 14,503 2,791 61,86 73,33 35 90 
Total 98 68,76 21,767 2,199 64,39 73,12 0 100 

met diepgang 

1,00 8 53,88 39,610 14,004 20,76 86,99 3 100 
2,00 17 56,82 19,404 4,706 46,85 66,80 20 90 
3,00 46 65,76 28,577 4,213 57,27 74,25 0 100 
4,00 27 67,78 19,232 3,701 60,17 75,39 20 100 
Total 98 63,80 26,004 2,627 58,58 69,01 0 100 

met respect voor mensen 

1,00 8 86,25 13,025 4,605 75,36 97,14 70 100 
2,00 17 75,94 18,029 4,373 66,67 85,21 30 100 
3,00 46 78,02 21,848 3,221 71,53 84,51 0 100 
4,00 27 77,22 17,059 3,283 70,47 83,97 10 100 
Total 98 78,11 19,283 1,948 74,25 81,98 0 100 

gaat met de tijd mee 

1,00 8 55,75 30,382 10,742 30,35 81,15 1 100 
2,00 17 54,00 22,861 5,545 42,25 65,75 20 100 
3,00 44 59,55 29,860 4,502 50,47 68,62 0 100 
4,00 27 67,04 20,204 3,888 59,04 75,03 20 100 
Total 96 60,35 26,331 2,687 55,02 65,69 0 100 

religieus 

1,00 8 51,00 33,437 11,822 23,05 78,95 3 100 
2,00 17 75,24 25,086 6,084 62,34 88,13 1 100 
3,00 45 56,89 29,644 4,419 47,98 65,79 5 100 
4,00 27 67,04 20,156 3,879 59,06 75,01 30 100 
Total 97 62,44 27,559 2,798 56,89 68,00 1 100 

verbindend 

1,00 6 33,67 34,273 13,992 -2,30 69,63 0 80 
2,00 17 48,12 21,814 5,291 36,90 59,33 10 80 
3,00 45 53,67 27,311 4,071 45,46 61,87 0 100 
4,00 27 60,93 20,288 3,904 52,90 68,95 20 100 
Total 95 53,47 25,548 2,621 48,27 58,68 0 100 

saai 1,00 8 71,12 25,776 9,113 49,58 92,67 40 100 
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2,00 18 57,56 27,588 6,502 43,84 71,27 10 100 
3,00 45 28,56 24,300 3,622 21,26 35,86 0 100 
4,00 27 27,96 21,089 4,059 19,62 36,31 0 70 
Total 98 37,19 28,260 2,855 31,53 42,86 0 100 

aansporend 

1,00 8 36,75 24,499 8,662 16,27 57,23 0 70 
2,00 17 35,12 20,621 5,001 24,52 45,72 0 80 
3,00 46 45,54 25,565 3,769 37,95 53,14 0 100 
4,00 27 58,33 17,376 3,344 51,46 65,21 30 100 
Total 98 46,54 23,823 2,407 41,76 51,32 0 100 

eigen gezicht 

1,00 7 67,86 30,770 11,630 39,40 96,31 12 100 
2,00 17 50,12 23,390 5,673 38,09 62,14 2 80 
3,00 46 64,57 28,671 4,227 56,05 73,08 0 100 
4,00 27 68,33 20,475 3,940 60,23 76,43 20 100 
Total 97 63,32 26,257 2,666 58,03 68,61 0 100 

je steekt er iets van op 

1,00 8 47,00 37,992 13,432 15,24 78,76 0 100 
2,00 17 46,24 29,670 7,196 30,98 61,49 0 100 
3,00 45 62,44 23,756 3,541 55,31 69,58 0 100 
4,00 27 62,96 16,999 3,271 56,24 69,69 30 90 
Total 97 58,47 25,287 2,568 53,38 63,57 0 100 

sympathiek 

1,00 7 47,57 23,194 8,766 26,12 69,02 0 70 
2,00 18 52,61 23,284 5,488 41,03 64,19 15 90 
3,00 45 74,73 17,156 2,558 69,58 79,89 10 100 
4,00 27 65,37 17,316 3,333 58,52 72,22 20 90 
Total 97 66,06 20,976 2,130 61,83 70,29 0 100 

helpt mij meningen te vormen 

1,00 8 39,75 29,865 10,559 14,78 64,72 0 80 
2,00 17 42,24 25,506 6,186 29,12 55,35 0 80 
3,00 46 46,30 26,966 3,976 38,30 54,31 0 100 
4,00 27 53,33 21,617 4,160 44,78 61,88 20 80 
Total 98 47,00 25,573 2,583 41,87 52,13 0 100 

voor iedereen 

1,00 8 41,25 43,569 15,404 4,83 77,67 0 100 
2,00 18 47,50 31,541 7,434 31,81 63,19 0 100 
3,00 46 70,33 23,438 3,456 63,37 77,29 10 100 
4,00 26 68,65 19,316 3,788 60,85 76,46 20 100 
Total 98 63,32 27,926 2,821 57,72 68,92 0 100 

betrouwbaar 
1,00 8 66,25 33,780 11,943 38,01 94,49 0 100 
2,00 17 70,41 26,453 6,416 56,81 84,01 20 100 
3,00 46 74,67 20,505 3,023 68,58 80,76 10 100 
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4,00 27 77,04 13,746 2,645 71,60 82,47 30 100 
Total 98 73,90 21,294 2,151 69,63 78,17 0 100 

informatief 

1,00 8 71,25 28,504 10,078 47,42 95,08 20 100 
2,00 18 62,67 25,652 6,046 49,91 75,42 10 100 
3,00 46 68,91 20,519 3,025 62,82 75,01 10 100 
4,00 27 71,30 13,558 2,609 65,93 76,66 40 90 
Total 99 68,62 20,576 2,068 64,51 72,72 10 100 

duidend 

1,00 7 46,43 35,203 13,306 13,87 78,99 0 90 
2,00 16 48,88 26,775 6,694 34,61 63,14 0 90 
3,00 45 54,22 28,523 4,252 45,65 62,79 0 100 
4,00 27 64,81 17,068 3,285 58,06 71,57 15 90 
Total 95 55,76 26,347 2,703 50,39 61,12 0 100 

 

Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig  
ontspannend    1,269 3 97 ,289 
inspirerend    1,973 3 95 ,123 
maatschappelijk betrokken    2,776 3 96 ,045 
kwalitatief    3,035 3 94 ,033 
met diepgang    4,868 3 94 ,003 
met respect voor mensen    ,648 3 94 ,586 
gaat met de tijd mee  2,021 3 92 ,116 
religieus    2,297 3 93 ,083 
verbindend    1,684 3 91 ,176 
saai    ,917 3 94 ,436 
Aansporend 1,501 3 94 ,219 
eigen gezicht    1,059 3 93 ,370 
je steekt er iets van op    4,381 3 93 ,006 
sympathiek    1,369 3 93 ,257 
helpt mij meningen te vormen   ,598 3 94 ,618 
voor iedereen    6,954 3 94 ,000 
betrouwbaar    4,492 3 94 ,005 
informatief    3,363 3 95 ,022 
Duidend 3,323 3 91 ,023 
 

ANOVA  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig  
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ontspannend    Between Groups 4035,092 3 1345,031 2,118 ,103 
Within Groups 61598,096 97 635,032   
Total 65633,188 100    

inspirerend    Between Groups 5153,122 3 1717,707 2,280 ,084 
Within Groups 71586,231 95 753,539   
Total 76739,354 98    

maatschappelijk betrokken    Between Groups 4210,891 3 1403,630 2,718 ,049 
Within Groups 49574,349 96 516,399   
Total 53785,240 99    

kwalitatief    Between Groups 2787,618 3 929,206 2,023 ,116 
Within Groups 43170,504 94 459,261   
Total 45958,122 97    

met diepgang    Between Groups 2219,537 3 739,846 1,097 ,354 
Within Groups 63372,382 94 674,174   
Total 65591,918 97    

met respect voor mensen    Between Groups 631,679 3 210,560 ,559 ,644 
Within Groups 35436,086 94 376,980   
Total 36067,765 97    

gaat met de tijd mee  Between Groups 2090,586 3 696,862 1,005 ,394 
Within Groups 63777,372 92 693,232   
Total 65867,958 95    

religieus    Between Groups 5787,472 3 1929,157 2,673 ,052 
Within Groups 67122,466 93 721,747   
Total 72909,938 96    

verbindend    Between Groups 4342,734 3 1447,578 2,311 ,081 
Within Groups 57008,950 91 626,472   
Total 61351,684 94    

saai    Between Groups 22331,923 3 7443,974 12,692 ,000 
Within Groups 55133,394 94 586,525   
Total 77465,316 97    

aansporend    Between Groups 6785,659 3 2261,886 4,405 ,006 
Within Groups 48266,678 94 513,475   
Total 55052,337 97    

eigen gezicht    Between Groups 3857,167 3 1285,722 1,918 ,132 
Within Groups 62325,926 93 670,171   
Total 66183,093 96    

je steekt er iets van op    Between Groups 4853,053 3 1617,684 2,661 ,053 
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Within Groups 56533,133 93 607,883   
Total 61386,186 96    

sympathiek    Between Groups 9046,541 3 3015,514 8,449 ,000 
Within Groups 33191,088 93 356,893   
Total 42237,629 96    

helpt mij meningen te vormen   Between Groups 1911,702 3 637,234 ,974 ,409 
Within Groups 61524,298 94 654,514   
Total 63436,000 97    

voor iedereen    Between Groups 11399,201 3 3799,734 5,559 ,001 
Within Groups 64247,993 94 683,489   
Total 75647,194 97    

betrouwbaar    Between Groups 968,290 3 322,763 ,705 ,551 
Within Groups 43016,689 94 457,624   
Total 43984,980 97    

informatief    Between Groups 890,632 3 296,877 ,695 ,558 
Within Groups 40598,782 95 427,356   
Total 41489,414 98    

duidend  Between Groups 3688,115 3 1229,372 1,817 ,150 
Within Groups 61561,316 91 676,498   
Total 65249,432 94    

 

Multiple 
Comparisons 

Bonferroni        

Dependent 
Variable 

(I) 
geboortejaargeneratie 

(J) 
geboortejaargeneratie 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std  

Error Sig  

95% 
Confidence 

Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ontspannend    1,00 2,00 -5,167 10,288 1,000 -32,88 22,54 
3,00 -17,527 9,185 ,356 -42,27 7,21 
4,00 -17,294 9,656 ,459 -43,30 8,71 

2,00 1,00 5,167 10,288 1,000 -22,54 32,88 
3,00 -12,360 7,006 ,485 -31,23 6,51 
4,00 -12,127 7,613 ,687 -32,63 8,38 

3,00 1,00 17,527 9,185 ,356 -7,21 42,27 
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2,00 12,360 7,006 ,485 -6,51 31,23 
4,00 ,233 6,040 1,000 -16,04 16,50 

4,00 1,00 17,294 9,656 ,459 -8,71 43,30 
2,00 12,127 7,613 ,687 -8,38 32,63 
3,00 -,233 6,040 1,000 -16,50 16,04 

inspirerendKW   1,00 2,00 -10,139 11,664 1,000 -41,57 21,29 
3,00 -21,598 10,515 ,256 -49,93 6,74 
4,00 -23,657 11,050 ,209 -53,43 6,12 

2,00 1,00 10,139 11,664 1,000 -21,29 41,57 
3,00 -11,459 7,632 ,819 -32,02 9,11 
4,00 -13,519 8,353 ,653 -36,03 8,99 

3,00 1,00 21,598 10,515 ,256 -6,74 49,93 
2,00 11,459 7,632 ,819 -9,11 32,02 
4,00 -2,060 6,655 1,000 -19,99 15,87 

4,00 1,00 23,657 11,050 ,209 -6,12 53,43 
2,00 13,519 8,353 ,653 -8,99 36,03 
3,00 2,060 6,655 1,000 -15,87 19,99 

maatschappelijk 
betrokken    

1,00 2,00 -22,403 9,656 ,135 -48,42 3,61 
3,00 -23,473* 8,705 ,050 -46,92 -,02 
4,00 -16,268 9,110 ,464 -40,81 8,27 

2,00 1,00 22,403 9,656 ,135 -3,61 48,42 
3,00 -1,070 6,318 1,000 -18,09 15,95 
4,00 6,135 6,865 1,000 -12,36 24,63 

3,00 1,00 23,473* 8,705 ,050 ,02 46,92 
2,00 1,070 6,318 1,000 -15,95 18,09 
4,00 7,205 5,447 1,000 -7,47 21,88 

4,00 1,00 16,268 9,110 ,464 -8,27 40,81 
2,00 -6,135 6,865 1,000 -24,63 12,36 
3,00 -7,205 5,447 1,000 -21,88 7,47 

kwalitatief    1,00 2,00 -14,956 9,188 ,642 -39,72 9,81 
3,00 -19,859 8,209 ,105 -41,98 2,27 
4,00 -14,843 8,627 ,532 -38,09 8,41 

2,00 1,00 14,956 9,188 ,642 -9,81 39,72 
3,00 -4,903 6,083 1,000 -21,30 11,49 
4,00 ,113 6,635 1,000 -17,77 18,00 

3,00 1,00 19,859 8,209 ,105 -2,27 41,98 
2,00 4,903 6,083 1,000 -11,49 21,30 
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4,00 5,016 5,196 1,000 -8,99 19,02 
4,00 1,00 14,843 8,627 ,532 -8,41 38,09 

2,00 -,113 6,635 1,000 -18,00 17,77 
3,00 -5,016 5,196 1,000 -19,02 8,99 

met diepgang    1,00 2,00 -2,949 11,132 1,000 -32,95 27,06 
3,00 -11,886 9,946 1,000 -38,69 14,92 
4,00 -13,903 10,452 1,000 -42,07 14,27 

2,00 1,00 2,949 11,132 1,000 -27,06 32,95 
3,00 -8,937 7,370 1,000 -28,80 10,93 
4,00 -10,954 8,039 1,000 -32,62 10,71 

3,00 1,00 11,886 9,946 1,000 -14,92 38,69 
2,00 8,937 7,370 1,000 -10,93 28,80 
4,00 -2,017 6,295 1,000 -18,98 14,95 

4,00 1,00 13,903 10,452 1,000 -14,27 42,07 
2,00 10,954 8,039 1,000 -10,71 32,62 
3,00 2,017 6,295 1,000 -14,95 18,98 

met respect 
voor mensen    

1,00 2,00 10,309 8,325 1,000 -12,13 32,75 
3,00 8,228 7,438 1,000 -11,82 28,27 
4,00 9,028 7,816 1,000 -12,04 30,09 

2,00 1,00 -10,309 8,325 1,000 -32,75 12,13 
3,00 -2,081 5,511 1,000 -16,93 12,77 
4,00 -1,281 6,011 1,000 -17,48 14,92 

3,00 1,00 -8,228 7,438 1,000 -28,27 11,82 
2,00 2,081 5,511 1,000 -12,77 16,93 
4,00 ,800 4,707 1,000 -11,89 13,49 

4,00 1,00 -9,028 7,816 1,000 -30,09 12,04 
2,00 1,281 6,011 1,000 -14,92 17,48 
3,00 -,800 4,707 1,000 -13,49 11,89 

gaat met de tijd 
mee  

1,00 2,00 1,750 11,289 1,000 -28,69 32,19 
3,00 -3,795 10,120 1,000 -31,08 23,49 
4,00 -11,287 10,599 1,000 -39,87 17,29 

2,00 1,00 -1,750 11,289 1,000 -32,19 28,69 
3,00 -5,545 7,519 1,000 -25,82 14,73 
4,00 -13,037 8,152 ,679 -35,02 8,94 

3,00 1,00 3,795 10,120 1,000 -23,49 31,08 
2,00 5,545 7,519 1,000 -14,73 25,82 
4,00 -7,492 6,437 1,000 -24,85 9,86 
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4,00 1,00 11,287 10,599 1,000 -17,29 39,87 
2,00 13,037 8,152 ,679 -8,94 35,02 
3,00 7,492 6,437 1,000 -9,86 24,85 

religieus    1,00 2,00 -24,235 11,518 ,228 -55,29 6,82 
3,00 -5,889 10,308 1,000 -33,68 21,90 
4,00 -16,037 10,814 ,849 -45,19 13,12 

2,00 1,00 24,235 11,518 ,228 -6,82 55,29 
3,00 18,346 7,648 ,111 -2,27 38,96 
4,00 8,198 8,318 1,000 -14,23 30,62 

3,00 1,00 5,889 10,308 1,000 -21,90 33,68 
2,00 -18,346 7,648 ,111 -38,96 2,27 
4,00 -10,148 6,540 ,745 -27,78 7,48 

4,00 1,00 16,037 10,814 ,849 -13,12 45,19 
2,00 -8,198 8,318 1,000 -30,62 14,23 
3,00 10,148 6,540 ,745 -7,48 27,78 

verbindendKW   1,00 2,00 -14,451 11,885 1,000 -46,51 17,61 
3,00 -20,000 10,878 ,415 -49,34 9,34 
4,00 -27,259 11,297 ,107 -57,73 3,21 

2,00 1,00 14,451 11,885 1,000 -17,61 46,51 
3,00 -5,549 7,126 1,000 -24,77 13,67 
4,00 -12,808 7,749 ,611 -33,71 8,09 

3,00 1,00 20,000 10,878 ,415 -9,34 49,34 
2,00 5,549 7,126 1,000 -13,67 24,77 
4,00 -7,259 6,093 1,000 -23,69 9,17 

4,00 1,00 27,259 11,297 ,107 -3,21 57,73 
2,00 12,808 7,749 ,611 -8,09 33,71 
3,00 7,259 6,093 1,000 -9,17 23,69 

saai    1,00 2,00 13,569 10,291 1,000 -14,17 41,31 
3,00 42,569* 9,292 ,000 17,52 67,61 
4,00 43,162* 9,749 ,000 16,89 69,44 

2,00 1,00 -13,569 10,291 1,000 -41,31 14,17 
3,00 29,000* 6,754 ,000 10,80 47,20 
4,00 29,593* 7,369 ,001 9,73 49,45 

3,00 1,00 -42,569* 9,292 ,000 -67,61 -17,52 
2,00 -29,000* 6,754 ,000 -47,20 -10,80 
4,00 ,593 5,896 1,000 -15,30 16,48 

4,00 1,00 -43,162* 9,749 ,000 -69,44 -16,89 
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2,00 -29,593* 7,369 ,001 -49,45 -9,73 
3,00 -,593 5,896 1,000 -16,48 15,30 

aansporendKW   1,00 2,00 1,632 9,715 1,000 -24,55 27,82 
3,00 -8,793 8,680 1,000 -32,19 14,60 
4,00 -21,583 9,122 ,120 -46,17 3,00 

2,00 1,00 -1,632 9,715 1,000 -27,82 24,55 
3,00 -10,426 6,432 ,650 -27,76 6,91 
4,00 -23,216* 7,016 ,008 -42,13 -4,31 

3,00 1,00 8,793 8,680 1,000 -14,60 32,19 
2,00 10,426 6,432 ,650 -6,91 27,76 
4,00 -12,790 5,494 ,132 -27,60 2,02 

4,00 1,00 21,583 9,122 ,120 -3,00 46,17 
2,00 23,216* 7,016 ,008 4,31 42,13 
3,00 12,790 5,494 ,132 -2,02 27,60 

eigen gezicht    1,00 2,00 17,739 11,626 ,783 -13,60 49,08 
3,00 3,292 10,503 1,000 -25,02 31,61 
4,00 -,476 10,980 1,000 -30,08 29,12 

2,00 1,00 -17,739 11,626 ,783 -49,08 13,60 
3,00 -14,448 7,348 ,314 -34,26 5,36 
4,00 -18,216 8,015 ,152 -39,82 3,39 

3,00 1,00 -3,292 10,503 1,000 -31,61 25,02 
2,00 14,448 7,348 ,314 -5,36 34,26 
4,00 -3,768 6,276 1,000 -20,69 13,15 

4,00 1,00 ,476 10,980 1,000 -29,12 30,08 
2,00 18,216 8,015 ,152 -3,39 39,82 
3,00 3,768 6,276 1,000 -13,15 20,69 

je steekt er iets 
van op    

1,00 2,00 ,765 10,571 1,000 -27,73 29,26 
3,00 -15,444 9,460 ,636 -40,95 10,06 
4,00 -15,963 9,925 ,667 -42,72 10,79 

2,00 1,00 -,765 10,571 1,000 -29,26 27,73 
3,00 -16,209 7,019 ,139 -35,13 2,71 
4,00 -16,728 7,634 ,186 -37,31 3,85 

3,00 1,00 15,444 9,460 ,636 -10,06 40,95 
2,00 16,209 7,019 ,139 -2,71 35,13 
4,00 -,519 6,002 1,000 -16,70 15,66 

4,00 1,00 15,963 9,925 ,667 -10,79 42,72 
2,00 16,728 7,634 ,186 -3,85 37,31 
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3,00 ,519 6,002 1,000 -15,66 16,70 
sympathiek    1,00 2,00 -5,040 8,415 1,000 -27,73 17,65 

3,00 -27,162* 7,676 ,004 -47,85 -6,47 
4,00 -17,799 8,013 ,173 -39,40 3,80 

2,00 1,00 5,040 8,415 1,000 -17,65 27,73 
3,00 -22,122* 5,269 ,000 -36,33 -7,92 
4,00 -12,759 5,749 ,173 -28,26 2,74 

3,00 1,00 27,162* 7,676 ,004 6,47 47,85 
2,00 22,122* 5,269 ,000 7,92 36,33 
4,00 9,363 4,599 ,268 -3,03 21,76 

4,00 1,00 17,799 8,013 ,173 -3,80 39,40 
2,00 12,759 5,749 ,173 -2,74 28,26 
3,00 -9,363 4,599 ,268 -21,76 3,03 

helpt mij 
meningen te 
vormen    

1,00 2,00 -2,485 10,969 1,000 -32,05 27,08 
3,00 -6,554 9,800 1,000 -32,97 19,86 
4,00 -13,583 10,298 1,000 -41,34 14,17 

2,00 1,00 2,485 10,969 1,000 -27,08 32,05 
3,00 -4,069 7,261 1,000 -23,64 15,50 
4,00 -11,098 7,921 ,987 -32,45 10,25 

3,00 1,00 6,554 9,800 1,000 -19,86 32,97 
2,00 4,069 7,261 1,000 -15,50 23,64 
4,00 -7,029 6,202 1,000 -23,75 9,69 

4,00 1,00 13,583 10,298 1,000 -14,17 41,34 
2,00 11,098 7,921 ,987 -10,25 32,45 
3,00 7,029 6,202 1,000 -9,69 23,75 

voor iedereen    1,00 2,00 -6,250 11,109 1,000 -36,19 23,69 
3,00 -29,076* 10,015 ,028 -56,07 -2,08 
4,00 -27,404 10,570 ,066 -55,89 1,08 

2,00 1,00 6,250 11,109 1,000 -23,69 36,19 
3,00 -22,826* 7,268 ,014 -42,42 -3,24 
4,00 -21,154 8,016 ,058 -42,76 ,45 

3,00 1,00 29,076* 10,015 ,028 2,08 56,07 
2,00 22,826* 7,268 ,014 3,24 42,42 
4,00 1,672 6,415 1,000 -15,62 18,96 

4,00 1,00 27,404 10,570 ,066 -1,08 55,89 
2,00 21,154 8,016 ,058 -,45 42,76 
3,00 -1,672 6,415 1,000 -18,96 15,62 
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betrouwbaar    1,00 2,00 -4,162 9,172 1,000 -28,88 20,56 
3,00 -8,424 8,195 1,000 -30,51 13,66 
4,00 -10,787 8,611 1,000 -34,00 12,42 

2,00 1,00 4,162 9,172 1,000 -20,56 28,88 
3,00 -4,262 6,072 1,000 -20,63 12,10 
4,00 -6,625 6,623 1,000 -24,48 11,23 

3,00 1,00 8,424 8,195 1,000 -13,66 30,51 
2,00 4,262 6,072 1,000 -12,10 20,63 
4,00 -2,363 5,186 1,000 -16,34 11,62 

4,00 1,00 10,787 8,611 1,000 -12,42 34,00 
2,00 6,625 6,623 1,000 -11,23 24,48 
3,00 2,363 5,186 1,000 -11,62 16,34 

informatief    1,00 2,00 8,583 8,784 1,000 -15,09 32,25 
3,00 2,337 7,919 1,000 -19,00 23,68 
4,00 -,046 8,322 1,000 -22,47 22,38 

2,00 1,00 -8,583 8,784 1,000 -32,25 15,09 
3,00 -6,246 5,747 1,000 -21,73 9,24 
4,00 -8,630 6,290 1,000 -25,58 8,32 

3,00 1,00 -2,337 7,919 1,000 -23,68 19,00 
2,00 6,246 5,747 1,000 -9,24 21,73 
4,00 -2,383 5,012 1,000 -15,89 11,12 

4,00 1,00 ,046 8,322 1,000 -22,38 22,47 
2,00 8,630 6,290 1,000 -8,32 25,58 
3,00 2,383 5,012 1,000 -11,12 15,89 

*  The mean 
difference is 
significant at 
the 0 05 level 
duidendKW    

1,00 2,00 -2,446 11,787 1,000 -34,24 29,34 
3,00 -7,794 10,568 1,000 -36,30 20,71 
4,00 -18,386 11,032 ,594 -48,14 11,37 

2,00 1,00 2,446 11,787 1,000 -29,34 34,24 
3,00 -5,347 7,571 1,000 -25,77 15,07 
4,00 -15,940 8,206 ,331 -38,07 6,19 

3,00 1,00 7,794 10,568 1,000 -20,71 36,30 
2,00 5,347 7,571 1,000 -15,07 25,77 
4,00 -10,593 6,332 ,587 -27,67 6,48 

4,00 1,00 18,386 11,032 ,594 -11,37 48,14 
2,00 15,940 8,206 ,331 -6,19 38,07 
3,00 10,593 6,332 ,587 -6,48 27,67 
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Ongecategoriseerde reacties op de poster van Ester. 

Poster 
nummer 

Wat vindt u dat er afgebeeld 
wordt op deze poster? 

Wat wordt daar mee bedoeld 
volgens u? 

Waarop baseert u 
bovenstaand antwoord? 

Ziet u overeenkomsten tussen de vier posters? 

Poster Ester 
1 een gehandicapt meisje dat 

positief in het leven staat 
het leven maak je zelf op haar uitstraling alle vier uitzonderlijke situaties 

1 roltrap de weg naar boven ze komst toch omhoog? allerlei mensen in verschillende situaties staan centraal 
1 meisje in een rolstoel die voor de 

roltrap staat 
ondanks handicap wil zij midden in 
het leven staan 

gezien haar uitstraling, 
glimlach, armen wijs, alsof 
ze wil zeggen 'kom maar op!' 

iedereen doet mee, niet alleen modelmensen/modellen 

1 meisje in een rolstoel weet niet weet niet het gaat om zorg en liefde voor de medemens 
1 ook als je in een rolstoel zit sta je 

in het leven en kun je dingen zelf 
we moeten niet betuttelend zijn naar 
elkaar 

je kunt er ook voor elkaar 
zijn zonder dat je elkaars 
leven overneemt of 
voorschrijft hoe een ander 
het moet doen 

ieder mens is er een 

1 onduidelijk is of het een kind in 
een rolstoel op een roltrap is, die 
durft te wagen 

gehandicapten zijn evengoed 
waaghalzen, behoort bij jeugdigen, 
die menen vaak dat een lichaam niet 
kapot kan 

op wat ik op de poster meen 
te zien en op wat ik om me 
heen zie 

lekker stel 

1 invalide kind op een roltrap uitgaan van de gedachte: iedereen 
laten meedoen in maatschappelijk 
bestel 

totale foto straalt een 
levensvisie uit 

respect en liefde voor elkaar 

1 een meisje dat boven komt hoe 
dan ook, ook de moeilijke weg 
(geen lift) ik kom er toch wel 

doorzetten is belangrijk je moet doorzetten anders 
kom je nergens 

aandacht voor allerlei groepen van mensen, ouderen-jongeren-
gehandicapten, mensen die zich inzetten voor de medemens 

1 een invalide vrouw die snel 
beneden wil zijn 

zij wil aandacht ik vind het een 
onverstandige daad 

mensen zetten zich in voor elkaar, goed leven is vooral SAMEN 
leven 

1 de afhankelijkheid van de 
invalide mens 

dat er meer voorzieningen moeten 
komen 

op t fiet dat ze met de roltrap 
omhoog moet 

het zijn ideaalbeelden, deze posters geven aan hoe het zou moeten 
zijn, maar ik zie er nog weinig van 

1 rolstoel op roltrap mission impossibele het kan niet en is niet te 
realiseren 

voor iedereen, respect, geen vooroordelen 

1 een positieve griet, een reclame 
voor de KRO, doorzetter 

dat je kwaliteit van leven moet gaan 
en dat je moet verder gaan vanuit je 
kracht 

positief gezicht terijwl ze zo 
te zien toch gehandicapt is 

respect 

1 meisje in rolstoel dat de roltrap er moeten voorzieningen zijn voor haar houding geeft aan dat het zijn allemaal jonge mensen die volop in het leven staan 
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af wil gehandicapte mensen om hun leven 
zin te geven 

zij vooruit wil 

1 vrouw in rolstoel die alleen is zelfstandigheid poster midden in het leven 
1 zelfredzaamheid rolstoel op roltrap poster dat goed leven meer is dan jong zijn en alles hebbenm 
1 obstakels waar mensen tegen aan 

kunnen lopen 
dat iedereen een goed en leefbare 
omgeving/leven moet hebben 

mijn eigen visie goed leven, tekst 

1 gehandicapt persoon op een 
roltrap die zichzelf goed redt 

gehandicapt zijn is geen schande poster ja het geeft aan hoe wij verschillend leven en toch een goed leven 
hebben 

1 ook met een handicp kun je goed 
leven, meisje in een rolstoel die 
zich zelf via de roltrap een 
verdieping hoger brengt 

ook met een handicap kun je goed 
leven 

ester ziet er leuk uit, niet 
ongelukkig, redt zichzelf 
goed 

alle drie de posters geven aan hoe je er met en voor elkaar kunt zijn 

1 een invalide met lef iemand met 
doorzettingsvermogen(zelfstandig) 

het lef hebben als invalide 
met rolstoel een trap op te 
gaan 

liefde en zorg om elkaar 

1 iemand die zich ondanks haar 
handicap niet laat weerhouden 
iets te ondernemen 

iedereen kan op zijn eigen wijze een 
goed leven hebben 

een goed leven is voor 
iemand ZONDER 
lichamelijke beperkingen 
anders dan voor iemadn 
MET lichamelijke 
beperkingen 

het belang van menselijke relaties ondanks ver weg 
zijn/leeftijd/handicap/culturele verschillen 

1 ik vind het gevaarlijk, een 
rolstoel op een roltrap 

dat mensen die iets hebben 
(bijvoorbeeld een handicap) ook nog 
een goed leven hebben, en nog altijd 
van alels kunenn blijven doen 

plaatje+titel poster de betrokkenheid van mensen op elkaar en een groot stuk levenszin 

1 een meisjemet een 
beperking/handicap maar die 
zich daardoor niet op haar kop 
laat zitten, en ondanks haar 
handicap er toch wat van maakt 

dat je wat van je leven moet proberen 
te maken. Dat je dat zelf moet doen al 
zit het soms tegen 

op de titel goed leven, 
probeer wat van je leven te 
maken al zit het soms tegen 

het gaat om 'gewone mensen'in hun dagelijkse leen, over u en ik. 

1 dat iemand ondanks zijn 
beperkingen en omnogelijkheden 
toch gelukkig kan izijn 

iemand in een rolstoel die de roltrap 
niet opkomt maar toch straalt 

poster+tekst rekening houden met elkaar 

1 zogenaamd onmogelijke actie 
toch mogelijk maken 

niet voor een gat gevangen, waar een 
wil is is een weg 

 ja, een acceptatie 

 

Ongecategoriseerde reacties op de poster van Onze Jongens. 

Poster Wat vindt u dat er afgebeeld Wat wordt daar mee bedoeld volgens u? Waarop baseert u bovenstaand antwoord? Ziet u overeenkomsten tussen de 
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nummer wordt op deze poster? vier posters? 
Poster Onze Jongens 

2 uitgezonden soldaat die naar zijn 
fmiliefoto's kijkt 

dat weet ik niet  nee 

2 jongeman (wellicht militair) 
liggend op bed en luisterend naar 
muziek, kijkend naar een meisje 
met hoofddoek 

militair die deelneemt aan een vredesoperatie in 
afghanistan 

combinatie van tekst en beeld goed leven heeft vele vormen 

2 militair op missie denkt aan 
thuisfront 

KRO heeft oo g voor deze doelgroep in combinatie met de andere posters en het 
woordgebruik 

liefde en zorg voor elkaar, maar met 
esther zie ik geen overeenkomst 

2 een nederlandse soldaat in 'den 
vreemde' 

goed leven:die brengt daar iets goeds tot stand, 
werkt daar aan mee 

op wat ik daar over hoor, lees en zie contacten leggen 

2 uitgezonden militair denkend aan 
thuis 

belang van support van het thuisfront, samenhang 
in de maatschappij, zeker in moeilijke situaties 

door het kijken naar de foto, naar dingen die 
belangrijk zijn. 

nee, ik zie niet waar ze elkaar raken 

2 een militair die zijn gezin mist, 
mooie foto 

een militair die zijn gezin mist mijn gestorven man zat in nieuwguinea en 
van hem is de zelfde foto genomen 

het verlangen naar elkaar en de 
relaisering daarvan 

2 hunkering intenser contact niet alleen op de wereld de wereld is meer dan het standaard 
geijkte tolerantie, er voor elkaar 
zijn 

2 man denkt aan zijn gliefden thuis uit plichtsbesef verblijft hij noodgedwongen elders, 
op afstand 

uitzending van militairen naar uruzgan en 
elders 

leef onbevangen, in harmonie en 
maak zelf uit wat je goed vindt 

2    ik zie in beeld gebrachte ietes die 
bespreekbaar zijn 

2 onze jongens op vredesmissie 
bijvoorbeeld afghanistan/uruzgan 

dat zij ter plaatse goed werk doen voor de 
bevolking onder risicovolle situaties 

in hun kamerte, met gedachten/foto's van het 
thuisfront. Helemaal op jezelf teruggeworpen 
zijn!! 

de mens in middelpunt 

2 iemand die uitrust na gedane 
arbeid, lekker ontspannen * 
militairen 

dat kan ik er niet uithalen - kracht/geestkracht 

2 dat het gezin belangrijk is als 
hoeksteen in de samenleving 

dat het belangrijk is dat het gezinsleven centraal 
staat 

man kijkt naar foto (gescheiden?) Trouw, zorg hebben om je 
medemens, zonder voorwaarden! In 
je gezin, de parochie, je dorp, de 
maatschappij 

2 ik zie rommel geen idee ? nee 
2 soldaat in dienst, zijn privéplek, 

foto's van zijn gezin 
probeert zijn eigen privéplek te creeeren om ook 
ver van huis, thuis te zijn 

op de tekst onze jongens en aanleding van de 
muren met foto's 

verbondenheid en optimisme 

2 een liggende man met muziek geen idee geen idee uitzonderingen in de 
maatschappij/in het 
maatschappelijk beeld (ouderen 
zien we bv niet bloot) 
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2 een vent op bed ik vind er niks aan, ???  er voor elkaar zijn, maar dan kan ik 
esther niet plaatsen 

2 luiheid slaap, innerlijke balans vinden? op de slapende man  
2 militair die ver van huis is iemand die zich inzet voor een betere wereld met zoveel foto's om je heen ben je niet dicht 

bij huis. In het leger heb je een missie vaak 
onder gevaarlijke omstandigheden om hen 
die daaronder lijden te helpen 

 

2 een jongeman die naar muziek 
luistert 

lui poster  

2 promotieplaatje voor het leger wees dienend voor het hogere doel in het leven de stichtelijke blik in de ogen in de leeftijd 
geslacht en wapen van de afgebeelde persoon 

 

2 tienerkamer/studentenkamer onduidelijke rommelige kamer met jongen lui op 
bed met een oortje in 

eigen waarneming maatschappelijke thema's 

2 een militair in uruzgan die zijn 
kindje mist 

 gelaatsuitdrukking en kijkrichting diep in ieder mens is die 
raakbaar/maakbaar 

2 iemand in bed die kijkt naar zijn 
dochter 

gevoel van missen op de blik naar de foto saamhorigheid en aandacht voor de 
medemens in alle leeftijdsgroepen 

2 oorlog-thuisfront heimwee foto's en kleding ik zie geen overeenkomst, deze zijn 
juist ontspannend 

2 het leven van uitgezonden 
militairen 

nazorg voor de militairen op de titel vooral nee 

2 rommelig; soldaat met 
muziek/oordopjes op bed, foto's 
om hem heen 

hij verlang naar huis? op de foto's ik zie gelukkige mensen, maar dat 
is de enige overeenkomst 

2 een soldaat in het buitenland die 
daa vecht voor een goed leven 
voor de inwoners vandaar. door 
naar de foto's te kijken woredt hij 
er aan herinnerd waarvoor hij daar 
is 

dat onze jongens daar goed werk verrichten poster+tekst ik zie nog een stel dat gelukkig is, 
de rest kan ik niet verbinden 

2 beetje neerslachtige poster dromen over iets moois de foto met het meisje nee. 
 

Ongecategoriseerde reacties op de poster van Rachida en Sjonnie. 

Poster 
nummer 

Wat vindt u dat er afgebeeld 
wordt op deze poster? 

Wat wordt daar mee bedoeld volgens u? Waarop baseert u bovenstaand 
antwoord? 

Ziet u overeenkomsten tussen de vier posters? 

Poster Rachida en Sjonnie 
3 samen leven samen leven  duidelijke aanduiding doelgroepen 
3    thema is goed leven; alle lagen van de bevolking 
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3 dat mensen los van afkomst en 
ras en leeftijd envermogens 
mensen blijven die kunnen 
verbinden met elkaar 

dat racisme niet hoeft op de moslima die met de 
extreeemrechtse jongere danst, 
samen, foto 

nee 

3 Zou mooi zijn, maar ik denk 
zelf "oh oh" als dat maar geen 
narigheid wordt 

verbindend en respect door de huidige omgangsnormen, er 
is geen interesse maar doelloosheid, 
daarom ben ik bang voor narigheid 

esther en G+M hebben beide met goede 
voorzieningen te maken, als je lichemelijke 
mankementen hebt. R+J en G+M zijn beide een 
stel, beide goed leven door de liefde, OJ ook een 
beetje, alleen mist dan. 

3 saamhorigheid leef samen met anderen en deel twee verschillende nationaliteiten en 
overtuigingen samen 

positieve kijk op maatschappij en leven 

3 onwerkelijk, wel mooi gemaakt, 
zou ideaalbeeld moeten zijn, 
echt samen 

dat het kan als je wil zonder oogkleppen is meer mogelijk drie maal mensen die van elkaar houden, maar 
esther valt er buiten 

3 allochtone en autochtone 
jongere 

samengaan van verschillende culturen deze jongeren hebben het zo te zien 
goed naar hun zin, ondanks hun 
verschillende achtergronden 

maatschappelijke betrokkenheid 

3 saamhorigheid en integratie samen leven op goede wijze, met elkaar, voor 
elkaar 

feit dat ze met elkaar in contact zijn, 
zowel lichamelijk (vasthouden) als 
geestelijk (ze kijken elkaar aan) 

kijk naar de individu, juist door contrast toe te 
voegen wordt dit duidelijk gemaakt 

3 goede omgang met elkaar integratie ideale samenleving zin geven aan je leven is ook op zn tijd genieten 
van elkaar zoals 'onze jongens' ook op afstand 
van foto's van dierbaren kunnen genieten (esther 
valt dan weg) 

3 dit is om moslims te laten 
integreren 

dat de jongeren eenheid en saamhorigheid 
vormen 

ze discrimeren niet, vanwege het 
geloof 

het attenderen op diverse problemen in onze 
samenleving 

3 niet nederlanders, medelanders, 
niet eerste associatie KRO 

warme verdraagzaamheid tederheid tussen de twee nee, ze passen niet allemaal bij elkaar.. stel-
eenzaam, zorg nosig-niet nodig 

3 de liefde en verbinden goed samenzijn  ze stralen allemaal wilskracht uit 
3 liefde een zijn  ja de boodschap: iedereen kan genieten, ongeacht 

leeftijd, nationaliteit, fysieke beperkingen en 
situatie 

3 liefde verbindend informatief  uit de omhelzing het doet je nadenken over hoe anderen in het 
leven staan 

3 liefde, deze twee mensen 
houden van elkaar 

alle mensen hebben hulp nodig  werelden die veel uit elkaar liggen, met elkaar 
verbinden (allochtoon/skinhead-rechtse radicaal) 
(mobiel-immobiel) 

3 verliefd paartje samengaan van verschillende culturen problemen in de multiculturele 
samenleving 

nee 

3 twee mensen geraakt door wie diep in ieder mensi die raakbaar blik in ogen, lichaamshouding maatschappelijke betrokkenheid 
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die ander ten diepste is 
3 liefde overwit scheiding van 

geloof en afkomst 
sta open voor elkaar poster iedereen moet gewoon mee (kunnen) doen 

3 man en vrouw is de basis cultuuroverschrijdend poster de waarde van het leven zit niet in uiterlijkheden 
3 het samenleven van 

verschillende culturen 
dat zoiets ook daadwerkelijk de bedoeling is dat komt duidelijk tot uiting in deze 

poster 
nee 

3 twee mensen die dansen? of 
knuffelen? 

laten zien dat twe culturen (totaal verschillend) 
goed met elkaar kunnen omgaan en elkaar 
kunnen respecteren 

het plaatje zelf, de gezichten, 
lichaamstaal, achtergrond 

deels genegenheid, liede en verbondenheid (maar 
esther?) 

3 twee tegengestelde culturen 
worden bij elkaar gebracht 

de KRO zou deze culturen kennelijk bij elkaar 
willen brengen. Erg geforceerd. Zo werkt dat niet 
en dat verwacht ik ook niet van een RK omroep. 

ze zijn erg intiem, houding, blikken ze hebben allemaal goede moed 

3 maatschappelijke 
tegenstellingen 

multiculturele verbroeding waarneming ze genieten van het leven 

3 een danspasje ten afscheid zij mogen elkaar wel zij staan iets afstandelijk tegenover 
elkaar 

de tekst goed leven 

3 samengaan van twee culturen respect leren hebben voor elkaar zelfs LIEFDE 
tussen twee culturen 

ik zie een nederlandse sjonnie dansen 
met een islamitisch meisje, ze lijke 
verliefd 

menselijkheid 

3 jong verliefd stel (marokkaans) geen idee poster liefde, behalve bij Ester en ze zijn allemaal ápart' 
3 een verliefd stel misschien hopen ze op een toekomst samen het zal moeiijk worden er is een 

groot verschil 
kwalitatief goed leven, voor iedereen in elke 
situatie. denk aan anderen 

3 twee culturen verbonden dat dat mogelijk moet zijn dat lijkt me het streven van de KRO goed leven 
3 een lonsdaler met een 

marokkaans meisje wat je in het 
echt niet gaat zien 

dat we een multicultureel land worden waar dit 
soort dingen zouden moeten gaan gebeuren, maar 
naar mijn mening komen de lonsdalers er voor 
uit dat ze de allochtonen niet moeten, dus da ga 
nie gebeuren 

mening zorg voor alle geleedingen in de maatschappij 

3 een extreem rechtse jongere die 
een dansje (walsje) doet met 
een moslimmeisje tegen een 
felgekeleurde graffitimuur 

een droom-ideaalbeeld van een goede 
maatschappij, idealen tegen de achtergond van 
verloedering 

kistjes, kaal, tatouage, donkere 
huidskleur+hoofddoekje, 
graffitimuur 

uiterlijk is niet het belangrijkst, respecteer 
elkaars uiterlijk verschillen 

 

Ongecategoriseerde reacties op de poster van Gijs en Martha. 

Poster 
nummer 

Wat vindt u dat er afgebeeld 
wordt op deze poster? 

Wat wordt daar mee bedoeld 
volgens u? 

Waarop baseert u bovenstaand 
antwoord? 

Ziet u overeenkomsten tussen de vier posters? 

Poster Gijs en Martha 
4 twee oudere mensen die nog dat er ondanks alle ellende in de ik baseer mijn antwoord op de omhelzing nee 
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steeds heel veel van elkaar 
houden 

wereld nog steeds warmte is 
tussen mensen 

van twee gelukkige oudere mensen 

4 een deel van het leven, het leven 
van alledag, maar ik vind het niet 
fijn, ik kom iedere dag in het 
verpleeghuis 

  je hebt elkaar nodig 

4 vind het niet passen op tv wel 
voor een expositie hij komt 
volgens mij van een 
tentoonstelling (oud vlees) uit den 
Haag 

dat goed leven van alle tijden is elke leeftijd heeft zijn mooie momenten alle drie hebben een bepering/probleem dat overwonnen 
wordt 

4 verbondenheid door generaties 
heen 

ook de KRO verbindt mensen 
met elkaar 

uitzendingen die indruk op je maken deel je 
met anderen 

je haalt het goede boven 

4 houden van? delen van 
eenzaamheid? zorgen voor? 

zowel voor gehuwden als voor 
twee mensen die op latere leeftijd 
elkaar gevonden hebben 

ben zelf ongehuwd, maar zie in de flat waar 
ik sinds 4 jaar woon dit voorkomen, 
uiteraard niet zo afgebeeld 

ze hopen op een goed leven 

4 dat echte liefde niet vergaat. Meer 
nog dat het met de jaren groeit 
ondanks lichamelijk verval en 
daarmee gepaard gaande zorgen 

dat ieder mens in welke 
hoedanigheid dan ook, zijn eigen 
karakteristieke waarde blijft 
behouden, hoe oud hij/zij ook is 

hun leven met elkaar getuigt hier van, een 
stuk verdieping die in onze reclamerijke 
wereld alleen aan jongeren schijnt 
toegeschreven. 

ja, iedereen heeft iemand of iets nodig, je kunt het niet 
alleen 

4 ondanks achteruitgang door 
ouderdom toc blijvende steun 
voor elkaar 

we gaan zo door! de negatieve knten die dikwijls boven 
komen, na lange jaren, worden verdrongen 

nee, dat gaat ergens anders over 

4 liefde, zorg iedereen heeft zijn eigen vorm en 
invulling van goed leven 

gevoel dromen naar iets beters 

4 een liefhebbend echtpaar in privé 
omstandigeheid 

genegenheid op lichamelijk 
gebied kant geen leeftijd 

op in beeld gebracht gevoel geen idee 

4 intimiteit verbondenheid  mensen hoeven niet volmaakt te zijn 
4 oud echtpaar, nog belangstelling 

voor lichamelijk 
sex is tot op hoge leeftijd 
belangrijk 

naakte, grijze ouderen die elkaar omarmen mensen die een oed leven leiden *ondanks hun 
uitzonderlijke? situaties) 

4 een oud echtpaar dat gelukkig 
samen is 

samen oud worden dat je ook nog van elkaar kan houden als je 
samen oud bent 

iedere leeftijdsgroep probeert in elk stadium positief te 
leven 

4 een oud stel dat nog samen 
gelukkig is 

dat je samen oud kunt worden poster allemaal mensen die er iets van proberen te maken 

4 samen oud worden a a unox 
oldtimer-commercial: hij zwemt, 
zij wacht op het strand en maakt 
achteraf soep/stamppot 

ruimte voor eigenheid, verschil 
verbondenheid tussen mensen, 
optimisme, knuffels. 

associatie ze zijn allen aangrijpend en zetten je aanhet nadenken 

4 twee oude mensen die van elkaar 
houden 

dat ze van elkaar houden gevoel alle 4 laten mensen zien die in hun eigen situatie 
gelukkig lijken te zijn 
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4 twee mensen die hun hele leven 
lang gelukig met elkaar zijn en 
nog zijn 

dat je met goede zorgen lang bij 
elkaar kan zijn, goede thuiszorg 
en voorzieningen voor oude 
mensen 

omdat ze samen op een bed zitten en als je 
op die leeftijd bent gebeurd dat meestal niet 
meer, jammergrenoeg. mensen kunnen al 
wel 80 zijn en niet iedereen is dan meer zo 
goed ter been. 

iedereen kan met zijn eigen 'zijn' een goed leven hebben 

4 twee oude taarte n in hun blootje 
die elkaar nog lief vinden 

nog samen goed leven hebben en 
dan worden ze geinspireerd door 
de KRO ofzo 

die tekst staat erop nee 

4 oudere mensen goed leven poster iedereen heeft op zijn eigen wijze een goed leven 
4 zorgzaamheid in de samenleving dat het daar nog al eens aan 

ontbreekt 
gebeurtenissen die vertoond worden op de 
tv, en dan met name de minder leuke 

alle afgebeelde personen hebben een soor van handicap 
in het leven, maar hebben toch een goed leven 

4 oude mensen die nog steeds 
verliefd zijn 

liefde is voor iedereen, ook voor 
oude mensen 

op de afbeelding en de christelijke identiteit 
van de KRO 

het gaat om onmogelijke, uiterst ongebruikelijke 
situaties 

4 liefde, maar ik vind het een 
gezocht beeld, niet aansprekend 
en onwaarschijlijk 

dat de KRO daar aan bij wil 
dragen door maatschappelijke 
betrokkenheid 

ideeele doelstelling KRO mensen met een goed leven ondanks dat hen iets 
overkomen is 

4 twee elkaar liefhebbende oudere 
mensen 

dat leeftijd niets te maken heeft 
met de mogelijkheeid om elkaar 
lief te hebben 

op wat er getoond wordt bijzondere mensen, bijzonder werk 

4 liefdevolle ouderen samen goed oud worden de tederheid waarmee de ouderen zijn 
afgebeeld 

allemaal mensen met een goed leven ondanks dat ze iets 
bijzonder hebben (in de situatie) 

4 knuffelende oude mensen zij hebben een goed leven de tekst en de afbeelding en het feit dat als 
men samen zo oud mag worden men een 
goed leven heeft gehad 

nee 

4 oude mensen, samen verliefd oud 
worden 

dit is volgens KRO goed leven? tekst+plaatjes nee 

4 oud echtpaar zij hebben een goed leven gehad poster+tekst  
4 oude vrijende mensen tja.. plaatje de eerste (G+M) vind ik erg lief, een oud stelletje dat 

nog veel van elkaar houd, het tweede meisje (E) probeert 
wat van haar leven te maken en de derde (OJ) ligt er 
laveloos bij, zie niet goed in welke omstandigheden, ik 
zie daardoor geen overeenkomsten 

4 oude knuffelende mensen een goed leven, ondank dat ze op 
leeftijd zijn 

poster Ze hebben allemaal een goed leven waar ze zelf voor 
hebebn gekozen, hoe en waarom ze dat willen leven. Bij 
veel posters is acceptatie en respect belangrijk 

4 kussende oude mensen een goed leven poster ja, ik zie overeenkomsten, geen standaard mensen (of 
juist wel, maar niet alledaags) en toch gelukkig (vooral 
het en toch, dat komt door de tekst goed leven erbij) 

4 een goed leven oude mensen poster thema's uit de maatschappij 
4 kussende ouwe mensen, dat zij ook nog van elkaar poster-> het knuffelen situaties die er veel meer zijn dan wij er bij stil staan, 
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bejaarden houden, ondanks hun leeftijd niet ltijd makkelijk, ze zijn toch goed mee te leven, door 
maatschappij wel een meelevend gevoel opwekken 

4 oude mensen omhelzing dat je ook op hoge leeftijd van 
elkaar kan houden 

poster nee 

 

Bijvoeglijk naamwoorden die gebruikt zijn om de campagneposters te omschrijven, gesorteerd op frequentie. 

Bijvoeglijke naamwoorden: Frequency Percent Valid Percent 
Total 360 100,0 100,0 
(onbeantwoord) 57 15,8 15,8 
inspirerend 19 5,3 5,3 
mooi 17 4,7 4,7 
onduidelijk 7 1,9 1,9 
aansprekend 6 1,7 1,7 
saai 6 1,7 1,7 
apart 5 1,4 1,4 
bijzonder 5 1,4 1,4 
ontroerend 5 1,4 1,4 
confronterend 4 1,1 1,1 
leuk 4 1,1 1,1 
positief 4 1,1 1,1 
prikkelend 4 1,1 1,1 
vertederend 4 1,1 1,1 
aandoenlijk 3 ,8 ,8 
betrokken 3 ,8 ,8 
duidelijk 3 ,8 ,8 
indrukwekkend 3 ,8 ,8 
pakkend 3 ,8 ,8 
treffend 3 ,8 ,8 
vaag 3 ,8 ,8 
aandachttrekkend 2 ,6 ,6 
aardig 2 ,6 ,6 
beeldend 2 ,6 ,6 
bemoedigend 2 ,6 ,6 
confronterend 2 ,6 ,6 
diepgaand 2 ,6 ,6 
goed 2 ,6 ,6 
grappig 2 ,6 ,6 

hartverwarmend 2 ,6 ,6 
intrigerend 2 ,6 ,6 
krachtig 2 ,6 ,6 
lelijk 2 ,6 ,6 
meelevend 2 ,6 ,6 
menselijk 2 ,6 ,6 
nietszeggend 2 ,6 ,6 
obligaat 2 ,6 ,6 
oninspirerend 2 ,6 ,6 
opvallend 2 ,6 ,6 
politiekcorrect 2 ,6 ,6 
prima 2 ,6 ,6 
raar 2 ,6 ,6 
realistisch 2 ,6 ,6 
respectvol 2 ,6 ,6 
slecht 2 ,6 ,6 
stimulerend 2 ,6 ,6 
stom 2 ,6 ,6 
te bloot (G+M) 2 ,6 ,6 
tot nadenken stemmen 2 ,6 ,6 
uitdagend 2 ,6 ,6 
vreemd 2 ,6 ,6 
aangrijpend 2 ,6 ,6 
aandachtvragend 1 ,3 ,3 
afwisselend 1 ,3 ,3 
alternatief 1 ,3 ,3 
associeer ik niet met een omroep 1 ,3 ,3 
beinvloedend 1 ,3 ,3 
belerend 1 ,3 ,3 
betuttelend 1 ,3 ,3 
blijheid 1 ,3 ,3 
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cliche 1 ,3 ,3 
creatief 1 ,3 ,3 
de moeite waard 1 ,3 ,3 
divers 1 ,3 ,3 
doordringend 1 ,3 ,3 
eerlijk 1 ,3 ,3 
eerst onduidelijk 1 ,3 ,3 
fijngevoelig 1 ,3 ,3 
gedachtenvormend 1 ,3 ,3 
gek 1 ,3 ,3 
geruststellend 1 ,3 ,3 
gevarieerd 1 ,3 ,3 
gevoelig 1 ,3 ,3 
gewoon (OJ) 1 ,3 ,3 
gezocht 1 ,3 ,3 
goed bedacht 1 ,3 ,3 
goed vormgegeven 1 ,3 ,3 
grensoverschrijdend 1 ,3 ,3 
heel verschillend 1 ,3 ,3 
helder 1 ,3 ,3 
hoop gevend voor de toekomst 1 ,3 ,3 
horen ergens bij 1 ,3 ,3 
informatief 1 ,3 ,3 
innig 1 ,3 ,3 
inspirerend/verbeeldend 1 ,3 ,3 
integrerend 1 ,3 ,3 
interessant 1 ,3 ,3 
intiem 1 ,3 ,3 
karakteristiek 1 ,3 ,3 
kleurrijk 1 ,3 ,3 
knap 1 ,3 ,3 
KRO 1 ,3 ,3 
later beter te begrijpen 1 ,3 ,3 
leven 1 ,3 ,3 
levenslustig 1 ,3 ,3 
lief 1 ,3 ,3 
liefdevol 1 ,3 ,3 
maatschappelijk 1 ,3 ,3 
maatschappelijk betrokken 1 ,3 ,3 

machteloos? 1 ,3 ,3 
matig 1 ,3 ,3 
moedig 1 ,3 ,3 
moeilijk doorgrondbaar 1 ,3 ,3 
moeilijk eenduidig uitlegbaar 1 ,3 ,3 
mooi maar triest 1 ,3 ,3 
multicultureel 1 ,3 ,3 
nadenkend 1 ,3 ,3 
nergens op slaan 1 ,3 ,3 
niet bijzonder 1 ,3 ,3 
niet spannend 1 ,3 ,3 
niet zo geweldige 1 ,3 ,3 
nietszeggend met een hoog postbus51 gehalte 1 ,3 ,3 
nietszeggend over radio/tv/internet 1 ,3 ,3 
ogen openend 1 ,3 ,3 
om bij na te denken 1 ,3 ,3 
onaantrekkelijk (G+M) 1 ,3 ,3 
onbekend 1 ,3 ,3 
ondernemend 1 ,3 ,3 
onduidelijk (te) 1 ,3 ,3 
onduidelijk boodschap 1 ,3 ,3 
onduidelijke boodschap 1 ,3 ,3 
ongepast 1 ,3 ,3 
onmogelijk (R+S) 1 ,3 ,3 
onnodig 1 ,3 ,3 
onsmakelijk (G+M) 1 ,3 ,3 
oninteressant 1 ,3 ,3 
ontvankelijk 1 ,3 ,3 
ook buiten onze grenzen 1 ,3 ,3 
opbouwend 1 ,3 ,3 
opvallend als beeld 1 ,3 ,3 
origineel 1 ,3 ,3 
oubollig 1 ,3 ,3 
ouderwets 1 ,3 ,3 
overdreven 1 ,3 ,3 
overeenkomend 1 ,3 ,3 
passend 1 ,3 ,3 
passend bij de KRO 1 ,3 ,3 
persoonlijk 1 ,3 ,3 
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prachtig 1 ,3 ,3 
profilerend 1 ,3 ,3 
provocerend 1 ,3 ,3 
raadselachtig 1 ,3 ,3 
relaxed 1 ,3 ,3 
richtinggevend 1 ,3 ,3 
saamhorig 1 ,3 ,3 
choquerend voor de 'K'ro 1 ,3 ,3 
soft 1 ,3 ,3 
spontaan 1 ,3 ,3 
sprekend 1 ,3 ,3 
stemmen tot nadenken 1 ,3 ,3 
stijlvol 1 ,3 ,3 
sturend 1 ,3 ,3 
te confronterend(G+M) 1 ,3 ,3 
tegengesteld 1 ,3 ,3 
toekomstgericht 1 ,3 ,3 
toepasselijk 1 ,3 ,3 
tot nadenken aanzetten 1 ,3 ,3 
tot nadenken stemmend 1 ,3 ,3 
trachten naar iets begeerlijks 1 ,3 ,3 
uitstralend (tolerant denken) 1 ,3 ,3 
veelzeggend (als er verder over nagedacht wordt) 1 ,3 ,3 
verbindend 1 ,3 ,3 
verhelderend 1 ,3 ,3 
verlangend 1 ,3 ,3 
verrassend 1 ,3 ,3 
verschillend 1 ,3 ,3 
verwarrend 1 ,3 ,3 
voor alle culturen 1 ,3 ,3 
voor elke leeftijd 1 ,3 ,3 
vooruitstrevend 1 ,3 ,3 
vredig 1 ,3 ,3 
vrij 1 ,3 ,3 
vunzig (G+M) 1 ,3 ,3 
warm 1 ,3 ,3 
wat heeft de KRO er mee te maken 1 ,3 ,3 
weinig duidend 1 ,3 ,3 
weinigzeggend in bedoeling 1 ,3 ,3 

weldoordacht 1 ,3 ,3 
ze verlangen naar iets 1 ,3 ,3 
zeer slecht 1 ,3 ,3 
zinloos 1 ,3 ,3 
niet passend (4) 1 ,3 ,3 
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Ongecategoriseerde reacties op de vraag wat mensen er van vinden dat de KRO 
maatschappelijke thema’s en onderwerpen uit de samenleving via de posters onder de 
aandacht brengt. 

Wat vindt u er van dat de KRO op deze manier maatschappelijke thema’s en onderwerpen 
uit de maatschappij onder de aandacht brengt? 
positief, maar iets meer "God" mag best 

prima! 

passend in deze tijd, midden in de samenleving 

onbegrijpelijk 

prima 

niet zo moeilijk doen dat je je afvraagt waarom zo? en wat zouden "ze"willen (posters zijn 
dus onduidelijkMvB) 
ik zie het er niet in terug 

zinloos 

wel goed, maar wat doen ze er vervolgens mee? 

heel goed, omdat het in weze de maatschappij bindt(positeive beelden voor elkaar, met 
elkaar doorzetten) door betrokken op elkaar te zijn. en mensen kijken veel tv, dus 
belangrijk middel! 
het lijkt mij erg belangrijk om opde verbondenheid van mensen meer zicht te geven en 
steeds weer te benadrukken 
prima, maar op deze wijze niet duidelijk 

goed 

heel goed, de zorg en aandacht voor elkaar vervlakt steeds meer 

ja, gezien de weloverwogen vormgeving 

goed 

best, maar zorgt er in mijn geval in ieder geval niet voor dat er meer over gepraat/geedacht 
wordt. Ze waren mij niet opgevallen 
wel goed 

goed 

heel goed, ik vind dat er bij zommoge dingen meer respect naar voren mag komen en zij 
proberen dit te laten zien 
ik vind het goed. Het gaat over onderwerpen waar je in de samenleving mee te maken 
krijgt. Er zijn verschillende meningen over en zo komt het meer onder de aandacht 

positief maar niet eenduidig 

op zich goed, weet alleen niet of doel altijd goed bereikt 

hoort erbij, verwacht ik tot op zekere hoogte 

prima 

goede zaak 

onduidelijk wat ze er mee willen 

sociaal 

het zegt me niet zoveel 

positief 

dat kan en dat mag, maar of dat de manier is is nog de vraag 

Ik vraag me af of het overkomt. Voor sommigen zijn de posters vaag, anderen zullen er 
zich aan store 
heel erg goed 

heel goed! 

dat beoordeel ik positief. uit katholiek en algemeen christelijk oogpunt is dat onze opdracht 
in dit leven 
weinig waarde 

dat we elkaar in wat voor omstandigheden ook zullen respecteren. Dit onder de aandacht 
brengen is goed. 
niet sterk, boodschap niet duidelijk 

goed 

goed 

goed 

goed 

wel goed 

moet de KRO zelf weten, mij spreekt het niet zo aan 

would be, overdreven 

zegt me niet zoveel; verkopen van een illusie 

hypocriet, want waar is de 'aparte'homo? Misleidend 

goed 

goed 
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wel goede 

het is hun goed recht 

goed 

een poging zonder fantasie 

ok 

onder de aandacht brengen vind ik wel goed maar deze posters zeggen mij weinig 

een mooi streven 

prima 

goed 

heel goed, past ook in de katholieke kijk op de samenleving 

prima 

ik heb hier geen specifieke mening over. wat mij betreft hoeft een organisatie als de KRO 
dit niet te doen 
prima 

ik vind dat zij willen scoren, de KRO 

goed 

goed 

goed, als het tijdelijk is 

uitstekend 

goed initiatief 

heel goed, beter dan een aantal andere omroepen 

onbegrijpelijk 

prima, alleen heb ik er nog nooit van gehoord 

leuk, inspirerend, maar niet noodzakelijk 

dat vind ik heel goed 

prima 

altijd goed 

goed 

deze manier werkt bij mij niet 

goed, vooral de aandacht voor oude mensen vind ik belangrijk 

positief, als is het wel erg trendmatig. Had de poster s ook verwacht bij Postbus 51 

Ik vind het fantastisch dat de KRO aandacht geeft aan wat er in de samenleving allemaal 
gebeurd 
heel belangrijk 

prima en vooral zo doorgaan 

heel goed 

KRO is een radio en TVprogramma, daar hoeven geen aparte posters voor gemaakt te 
worden 
ik juich het van harte toe. We kunnen van allereli beelden leren dat het leven niet altijd 
mooi is en dat de een 'n aanvulling vormt in het leven van de ander 
heel menselijk 

ik wist niet dat de bedoeling van de posters is. De KRO moet onderwerpen uit de 
samenleving in zijn PROGRAMMA"S onder de aandacht brengen 
heel goed, wordt nog beter als de onderwerpen zichtbaar worden in KRO Programma's 

mee eens, taak van de publieke omroep 

ik vind het goed omdat je o kunt zien wat andere mensen er van denken en hoe ze in het 
leven staan 
een goede zaak 

als je mee wilt praten is dat logisch, zeg maar, relevant willen zijn 

van mij hoeft een omroep dat niet te doen 

ontzettend goede manier om aandacht mee te trekken, want als G+M langskomt in reclame 
dan stoot je degene naast je aan en zeg je kijk eens, die is leuk 
ik vind het prima maar ik zie het doel er niet achter 

past bij de KRO, m.u.v. G+M 

dat vind ik wel goed 

goed, al betwijfel ik of iedereen de impliciete boodschap begrijpt 

op zich goed, maar dit is te vaag 

goed 

goede zaak 

schiet doel voorbij 

prima 

het mist misschien doel omdat nergens de bedoeling duidelijk wordt 

vreemd, ze maken radio+tv 
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prima 

bijzonder, dit is niet zozeer christelijk ofzo 

logisch-> publieke omroep 

prima 

prima 

weet niet 

 

Ongecategoriseerde reacties van wat de respondenten denken dat de KRO wil bereiken 
met deze posters. 

Wat denkt u dat de KRO wil bereiken: 

betrokkenheid 

betrokkenheid 

dat wij op tijd stilstaan, aandacht geven aan deze onderwerpen 

weet niet 

tolerantie en het gesprek op gang brengen 

het ietwat vreemde ontvreemden? 

minder leden 

meer aandacht/bekendheid 

dat er wordt nagedacht over de andere mens in de samenleving-meer leden 

ze willen als onderneming laten zien dat ze betrokken zijn bij diverse aspecten van 
de maatschappij 
het individualistisch denken doorbreken 

maatschappelijke betrokkenheid 

openheid 

stimuleren om oog voor elkaar e hebben/houden 

mensen betrekken bij medemensen; zonder discriminatie 

je aan het nadeken zetten 

dat mensen over dit soort situaties (mensen in die situaties) gaan nadenken. En hier 
misschien binnen hun eigen omgeving iets aan gaan verbeteren 
meer respect  voor mensen die niet 'net zoals jij' leven/zijn 

dat mensen meer gaan nadnkeen over ieders leven 

dat veel dingen mogelijk zijn als we elkaar maar helpen 

dat iedereen elkaar respecteert 

mensen tot nadenken aansporen en hun inspireren, mede door hun eigen 
programma's uiteraard 
meer betrokkenheid met je medemens in de nu individualistische wereld 

dat mensen om zich heen kijken in de maatschappij 

op gang brengen discussie 

dat mensen zich gaan verdiepen in het leven van anderen en daardoor begrip krijgen 
voor de medemens 
dat mensen gaan nadenken over de samenleving 

als meer sociaal betrokken gezien worden 

dat heb ik me al afgevraagd, blijft wat raadselachtig; mensen aanzetten tot 
nadenken? 
laten zien wat een katholieke kijk op de samenleving van alledag is 

vooroordelen wegnemen 

dat is me onduidelijk 

discussie op gang brengen 

dat we stil moeten staan bij ons leven en beseffen hoe dankbaar we moeten zijn 
wanneer je nog een partner hebt 
dat mensen nog een relatie aan kunnen gaan ondanks leeftijd, handicap, of andere 
cultuur 
een groei in de maatschappelijk betrokkenheid 

de manier van leven ter discussie stellen 

dit lokt uit tot gespreksstof. gezamelijk of in een groepje poster goed bekijken en je 
afvragen; wat zie je allemaal 
het vormen van een WIJ-gevoel 

meer saamhorigheid en aandacht voor de medemens in alle leeftijdsgroepen 

veel publiek bereiken 
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veel publiek? 

maatschappelijke eenheid 

praten over deze onderwerpen/gesprek 

groei ledenbestand en verwerven A ststus 

dat is onduidelijk 

een beeld creeeren wat sympathie oplevert, en hopelijk voor de KRO, leden 

de indruk wekken dat ze vol in de maatschappij staan 

meningsvorming 

meer aandacht voor de medemens 

bewuster leven, begrip voor elkaar 

dat mensen gaan nadneken 

mensen laten denken 

geen idee 

dat mensen erbij stil staan, allemaal wat van proberen te maken. 

samenleving die echt samen leeft 

onder de aandacht brengen 

dat de maatschappij minder verhard 

duidelijk maken dat een betere wereld begint bij jezelf 

meer betrokkenheid en respect onderling 

begrip, dat er meer is wat belangrijk kan zijn in het leven 

mensen betrekken bij de maatschappij en oproepen tot meedoen in de samenleving 

mensen wakker schudden en activeren 

goede samenleving 

niets 

stuk discussie normen en waarden en vooroordelen ontkrachten 

mensen aanzetten tot nadenken over maatschappelijke zaken 

zij wil laten zien dat zij midden in de samenleving staat, in het debat over wat 
mensen raakt 
mensen respect voor elkaar laten krijgen, mensen verbinden 

dat er ook een oplossing gevonden wordt door deze problemen 

1. reclame, 2. eigen identiteit in beeld brengen, 3. mensen na laten denken over 
anderen 
geen idee 

geen idee; discussie 

mensen aanzetten tot nadenken en tot wederzijdsbegrip 

een breed publiek bereiken 

on aanzetten tot nadenken: "wat is de kern waar het in het leven om draait?" 

wat verder kijken dan het goede leven, mensen gaan wat verder denken dan de 
afbeelding alleen 
bewustwording 

discussie op gang brengen 

meer aandacht voor de zwakkere mensen in onze samenleving? 

opvallen 

ik denk dat de KRO met deze beelden wil bereiken dat mensen op een andere 
positieve manier naar elkaar kijken 
goed leven is het begin van een goede samenleving 

een breder publiek in de samenleving bereiken 

tonen hoe belangrijk het is om met en voor elkaar van het leven te genieten 

geen idee 

dat de mensen meer open gaan staan voor de hogere waarden an het leven en 
minder oppervlakkig leven 
denk eens wat dieper na 

blijkbaar maatschappelijke discussies onder de aandacht brengen, maar ik weet/wis 
het niet 
verdraagzaamheid, samhorigheid, eenheid in ons volk die rust op vrede en respect 

denkkracht, communicatie, debat 

mensen laten zien hoe het kan/moet 

mensen wakker schudden 

aandacht, mensen interesseren voor eigen content 

geen idee 
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respect voor de samenleving 

laten zien dat ze voor een breed publiek iets te bieden hebben 

duidelijkheid geven over haar missie 

dat er meer aandacht komt hiervoor 

meer tolerantie in de maatschppij en meer sympathie en begrip voor de identiteit 
van de KRO zelf 
geen idee 

dat mensen tot denken worden aangezet 

de diversiteit van onze samenleving benadrukken en de rol van liefdevol betrokken 
bij elkaar. 
mensen hoven niet volmaakt e zijn 

aandacht voor deze groeperingen 

nieuwe leden, als elke omroep 

shoqueren 

aandacht voor de KRO 

aandacht voor alle mensen, want iedereen is bijzonder 

aandacht voor de mens 

aandacht 

geen idee 

aandacht 

Betrokkenheid 

Dat is me onduidelijk 

discussie op gang brengen/mensen tot nadenken aanzetten 

Mensen betrekken bij de maatschappij en oproepen tot meedoen in de samenleving 
(betere samenleving; maatschappelijke betrokkenheid) 

Reclame/leden/werven/ doelgroep verbreden/aandacht&bekendheid/sympathie 

opwekken/beeld creeren dat KRO vol in de maatschappij staat. 

Op een positieve manier naar elkaar kijken/tonen dat het belangrijk is om met en 
voor elkaar van het leven te genieten (meer betrokkenheid en respect onderling) 
Mensen verbinden 
laten zien wat een katholieke kijk op de samenleving van alledag is/meer openstaan 
voor hogere waarden en minder oppervlakkig leven. 

Aandacht voor de afgebeelde problemen/situaties 

meer tolerantie in de maatschppij en meer sympathie en begrip voor de identiteit 
van de KRO zelf 

1. reclame, 2. eigen identiteit in beeld brengen, 3. mensen na laten denken over 
anderen 
dat mensen nog een relatie aan kunnen gaan ondanks leeftijd, handicap, of andere 
cultuur 
dat we stil moeten staan bij ons leven en beseffen hoe dankbaar we moeten zijn 
wanneer je nog een partner hebt 

het ietwat vreemde ontvreemden? 

vooroordelen wegnemen 

minder leden 

openheid 

choqueren 
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Managementsamenvatting 

In december 2008 hing in de abri’s in Nederland de posterserie 

“Goed Leven”. Deze campagne van de KRO was gestart naar 

aanleiding van een verzwakt imago in 2007 (gezien ten opzichte van 

2005) en met het oog op de nieuwe mediawet. Met de campagne wil 

de KRO een discussie op gang brengen over “Goed Leven” en 

mensen daarbij stil doen staan bij de pluriformiteit van de 

maatschappij en aantonen dat er verschillende vormen van “Goed 

Leven” zijn. De vier verschillende posters buigen zich dan ook 

allemaal over een ander maatschappelijk thema. 

Onderzocht is of  mensen deze maatschappelijke thema’s oppakken 

en hoe het imago van de KRO anno 2009 er uit ziet. Het imago van 

de KRO is hierbij uitgesplitst naar verschillen tussen leden en niet-

leden, naar mensen van verschillende generaties en naar mensen die 

de campagne al kenden voor mijn onderzoek en mensen die de 

campagne niet kenden. Ook is onderzocht of deze posterserie het 

gewenste effect heeft bewerkstelligd, namelijk een stuk 

welwillendheid ten opzichte van de publieke omroep KRO.  

De resultaten van het onderzoek tonen dat de KRO in zijn 

algemeenheid wordt gezien als een betrouwbare omroep die 

maatschappelijk betrokken is en respectvol met mensen omgaat. De 

KRO wordt het minst gezien als een meningvormende en duidende 

omroep. Ook scoort de omroep niet hoog op begrippen als 

aansporend en verbindend. Opvallend is dat zowel leden als niet-

leden het eens zijn over deze typeringen. De begrippen 

“Maatschappelijk betrokken” en “Met respect voor mensen” werden 

door niet-leden zelfs zo hoog gewaardeerd dat er geen significant 

verschil was ten opzichte van de waardering die de KRO-leden er 

aan gaven. Dit terwijl voor het leeuwendeel van de begrippen wel 

significante verschillen golden.  

Als gekeken wordt naar verschillen in imagowaardering tussen 

mensen uit verschillende generaties dan blijkt dat mensen boven de 

40 de KRO sympathieker en minder saai vinden dan mensen onder 

de 40. Leeftijd is dus van invloed op twee van de negentien 

imagobegrippen. Uit de resultaten bleek dat er ook twee significante 

verschillen in imagowaardering bestaan tussen mensen die al wel 

bekend waren met de ‘Goed leven’-campagne en mensen die dit 

voor het onderzoek nog niet waren. Mensen die de campagne al 

kenden vinden de KRO sympathieker en hebben meet het idee dat ze 

iets opsteken van de KRO.  
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Met betrekking tot de posterserie kan gezegd worden dat een kwart 

van de respondenten de maatschappelijke thema´s en het 

achterliggende doel direct oppakken en begrijpen. De overige 

driekwart van de respondenten kan hier echter niet zelfstandig 

opkomen. Als het doel wordt toegelicht vindt een ruime meerderheid 

het prachtig dat de KRO een gesprek op gang wil brengen over 

verschillende vormen van “Goed Leven” in de maatschappij. Het 

blijft alleen een struikelblok dat driekwart van de respondenten niet 

zelfstandig uit de posters weet te filtreren dat het om het op gang 

brengen van een maatschappelijke discussie gaat. Mensen die de 

posters begrijpen waarderen de campagne doorgaans positief, maar 

er is een grote groep mensen die de posters niet goed oppakt en 

daarom roept de KRO niet alleen goodwill op, maar ook een hoop 

onbegrip. Het effect van de maatschappelijk getinte 

campagneposters is daarom ook moeilijk te omschrijven. Zodra de 

respondenten duidelijk is wat de KRO met de posters wil bereiken is 

het leeuwendeel van de respondenten ronduit positief. Het probleem 

ligt echter in deze duidelijkheid, de posters hebben meer omlijsting 

nodig om ze te laten spreken. Het advies is dan ook om het doel van 

de campagne ook in tekst en audio te verkondigen. Want als meer 

mensen het achterliggende doel gaan begrijpen zullen meer mensen 

een positieve houding ten opzichte van de KRO ontwikkelen en zal 

de nu bestaande onduidelijkheid- en soms ook aversie rondom de 

posters verminderen. 

 

 


