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1. Samenvatting 
 
In dit onderzoek staat het thema pensioencommunicatie centraal. Met de invoering van het 

nieuwe pensioenstelsel (vanaf 2023) ontstaat er voor de deelnemer meer onzekerheid over 

de hoogte van het pensioeninkomen. Goede voorlichting is hierbij noodzakelijk. In 

pensioencommunicatie wordt er veelal gebruikgemaakt van tekst. Echter, voor de 2,5 

miljoen laaggeletterden in ons land is tekstuele pensioencommunicatie lastig te begrijpen. 

Het visualiseren van pensioeninformatie wordt daarom als een passend alternatief gezien. In 

dit kwantitatieve onderzoek zijn er twee modaliteiten tegenover elkaar gezet: een 

visualisatie van het verwachte pensioeninkomen en een tekstuele variant hiervan. De scores 

van hoog-en laaggeletterden op het begrip van de onzekerheid over het pensioeninkomen 

zijn vergeleken. De resultaten bleken niet significant. Dit zou kunnen komen door het lage 

aantal laaggeletterde deelnemers. Er kan dus niet worden geconcludeerd of visualisaties 

inderdaad zorgen voor een beter begrip. Eventueel kwalitatief vervolgonderzoek zou zich 

kunnen richten op de manier waarop laaggeletterden informatie opzoeken en welke 

obstakels ze hierbij tegenkomen. 
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2. Inleiding 

 
2.1 Aanleiding 
 

Klaas en Sylvia (57) willen eerder met pensioen (Nationale Nederlanden, z.d.). Ze zoeken uit 

wat de mogelijkheden daartoe zijn. Helaas blijkt het voor hen niet weggelegd. De 

consequentie? ‘Nu moeten we telkens grote bedragen storten. Als we eerder waren 

begonnen, waren we met lagere bedragen op hetzelfde resultaat uitgekomen’, zegt Sylvia. 

Hoewel Klaas en Sylvia in een luxepositie zijn en zij grote bedragen per maand kunnen 

missen, is dit voor veel andere Nederlanders niet weggelegd. Het belang van een goede 

pensioenvoorlichting is dus groot. 

In dit onderzoek staat de vraag centraal op welke manier burgers het best kunnen 

worden voorgelicht over de onzekerheid van hun pensioeninkomen. Directe aanleiding is het 

nieuwe pensioenstelsel. Hierbij zal de focus liggen op een specifieke groep: laaggeletterden. 

Aangezien tekstueel communiceren naar laaggeletterden vaak niet effectief is, hoop ik 

pensioenfondsen nieuwe inzichten te bieden in hoe zij wél op een zo begrijpelijk mogelijke 

manier kunnen communiceren naar hun deelnemers. Zorgt het visualiseren van informatie 

voor een beter begrip?   
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2.2 Theoretisch Kader 
 

Vanaf 1 januari 2023 wordt na tien jaar onderhandelen tussen overheid en vakbonden het 

nieuwe pensioenstelsel eindelijk van kracht. De belangrijkste implicatie van de 

stelselwijziging is de onzekerheid over de hoogte van het pensioeninkomen. Hierbij gaat het 

niet om de AOW, maar om het aanvullend pensioen. Elke maand draagt een werkgever 

pensioenpremie af namens de werkende, wat vervolgens collectief wordt belegd. Het 

rendement dat hierop wordt behaald kan positief, maar ook negatief uitvallen. In het 

huidige stelsel staan de pensioenfondsen garant voor negatieve rendementen. In het nieuwe 

stelsel verschuift het risico naar de deelnemer zelf, wat het pensioeninkomen sterk 

afhankelijk maakt van economische ontwikkelingen. Kortom: er zal veel meer onzekerheid 

zijn over het pensioeninkomen. 

Uit onderzoek van Aon (2020) blijkt dat 32% van de Nederlandse werknemers die 

meer dan 5000 euro bruto per maand verdient zich financieel niet goed voelt voorbereid op 

het pensioen. Bij de groep die minder dan 2000 euro bruto per maand verdient is dat 

percentage beduidend hoger: 89%. Dit kan te maken hebben met het feit dat mensen met 

een laag inkomen vaker laaggeletterd zijn (Christoffels, 2020). Het is dan ook van 

maatschappelijk belang dat een lastig product als een pensioenregeling ook voor deze groep 

te begrijpen is (Hoeken et al., 2011). Een mogelijke manier om informatie begrijpelijker te 

maken is door gebruik te maken van visualisaties (Kasper & Brüggen, 2014). 

In dit onderzoek wil ik graag achterhalen of en voor wie de inzet van visualisaties 

nuttig is. Hierbij vergelijk ik een visualisatie van de verwachte pensioenuitkering per maand 

met een tekstuele versie die dezelfde boodschap moet overdragen. Het doel is om te 

toetsen wat het effect is van tekst en visualisatie op het begrip van de onzekerheid over de 

hoogte van het pensioeninkomen. Een aansluitende vraag is of dit effect anders is voor 

hoog- en laaggeletterden. Dit doel spruit voort uit een wetenschappelijke leemte; er is tot op 

heden in het pensioendomein geen onderzoek gedaan naar het effect van deze twee 

modaliteiten op het begrip van de onzekerheid over de pensioenuitkering. Ook de rol van 

traditionele geletterdheid bij visuele communicatie is onderbelicht gebleven. 
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2.2.1 Begrijpelijkheid pensioeninformatie 
 

Pensioenorganisaties twijfelen aan de effectiviteit van hun eigen communicatie (Lentz, Nell 

& Pander Maat, 2017). Lentz et al. (2017) gingen na of zij de vindbaarheid en begrijpelijkheid 

van informatie in pensioendocumenten konden optimaliseren. Er waren een aantal 

documenten die zij hiervoor als basis namen. Eén daarvan was het MPO 

(www.mijnpensioenoverzicht.nl), een document waarin de pensioenrechten en een 

prognose voor de toekomst staan vermeld. Om de begrijpelijkheid en vindbaarheid van 

pensioeninformatie te optimaliseren keken Lentz et al. (2017) in het speciaal naar de rol van 

woordenschat en financiële geletterdheid van deelnemers. Een revisie die ze maakten van 

het MPO-document zorgde ervoor dat de vindbaarheid van informatie minder werd 

beïnvloed door het verschil in woordenschat tussen de participanten. De kloof tussen hoog- 

en laaggeletterden werd hiermee dus verkleind, het zogenaamde Martinuseffect. De revisie 

had daarentegen een kleiner effect op de begrijpelijkheid van pensioeninformatie. Met 

andere woorden: de revisie zorgde er niet voor dat informatie beduidend beter werd 

begrepen door de participanten.         

 Toch is de begrijpelijkheid van pensioeninformatie essentieel. Het uiteindelijke doel 

van pensioencommunicatie is dat de deelnemer op een juiste wijze wordt geïnformeerd 

zodat deze over voldoende kennis beschikt en ernaar kan handelen. Ik ben geïnteresseerd in 

de vraag of visuele communicatie het verschil in begrip tussen hoog- en laaggeletterden wél 

kan verkleinen. In het specifiek gaat het hier om het begrip van de onzekerheid over de 

hoogte van de pensioenuitkering.  

 

2.2.2 Tekst 
 

Net zoals Lentz et al. (2017) delen Nell en Van Hekken (2021) hun twijfels over de 

begrijpelijkheid van tekstuele pensioendocumenten. Voorbeelden hiervan zijn het Uniform 

Pensioenoverzicht (UPO) en mijnpensioenoverzicht.nl (MPO). Net zoals Hoeken et al. (2011) 

informatie over financiële producten als relatief complex bezien, vinden Nell en Van Hekken 

(2021) teksten over pensioen al snel te moeilijk. Zij noemen een aantal redenen. Ten eerste 

bevatten ze termen die niet worden gebruikt in dagelijkse taal. Daarnaast heeft de 

gemiddelde burger vaak onvoldoende voorkennis over pensioen. Ook kan ons 

werkgeheugen maar een beperkt aantal elementen tegelijk verwerken.  

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
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Met dit laatste lijkt weinig rekening te worden gehouden in pensioencommunicatie. Nell en 

Van Hekken (2021) geven aan dat in de praktijk een tekst over pensioen vaak langer is dan 

nodig door ‘de wens om compleet en juridisch juist te zijn’, wat inhoudt dat er wél veel 

elementen tegelijk moeten worden verwerkt. Juridische taal wordt namelijk vaak 

gekenmerkt door een te complexe zinsbouw waarbij zinnen veelal te lang zijn (Van Voorst, 

2019). Lewis, Vasishth en Van Dyke (2006) maken duidelijk waarom teksten hierdoor minder 

(of niet) begrepen worden. Volgens Lewis et al. (2006) encodeert de lezer elk woord dat hij 

leest. Elk woord moet hierbij op een logische manier te koppelen zijn aan een woord of 

woordengroep dat erna komt zodat er een begrijpelijke zin wordt gevormd. Dit proces wordt 

onder andere tegengewerkt door het gebruik van te lange zinnen; precies iets wat in de 

juridisch opgestelde pensioendocumenten het geval is. Het gevolg is dat een tekst zodanig 

complex is dat deze nauwelijks te begrijpen valt.  

Hierom pleiten Nell en Van Hekken (2021) ervoor dat, zeker bij een complex en 

abstract onderwerp als pensioen, de manier van communiceren niet onnodig moeilijk 

gemaakt moet worden. Ten slotte vindt iedereen het prettig om een tekst te lezen zonder 

dat daar al te veel voorkennis vereist voor is (Nell & Van Hekken, 2021). Toch is voor een 

grote groep Nederlanders eenvoudige taal niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk. 

Bijvoorbeeld voor de groep laaggeletterden in ons land.  

 

2.2.3 Laaggeletterdheid en tekstbegrip 
 

Laaggeletterdheid is in Nederland een groot probleem; ruim 2,5 miljoen mensen van 16 jaar 

en ouder kampen hiermee (Stichting Lezen en Schrijven, z.d.-a). Fouarge (2011) geeft een 

definitie van geletterdheid: ‘Geletterdheid is het gebruiken van gedrukte en geschreven 

informatie om te functioneren in de maatschappij, om de eigen doelen te bereiken en om de 

eigen kennis en mogelijkheden te ontwikkelen.’ Laaggeletterdheid is niet alleen een 

maatschappelijke kostenpost van 1,13 miljard euro per jaar (Stichting Lezen en Schrijven, 

z.d.-b), ook voor de deelnemers zelf vormt het een enorm probleem.  

Lentz et al. (2017) splitsen geletterdheid uit in twee componenten: woordenschat in 

algemene zin en leesvaardigheid. Woordenschat speelt bij tekstbegrip een belangrijke rol 

(Stahl, 1991, 2003). Ook De Glopper et al. (1993) bevestigen dit verband en stellen dat 

‘woordkennis en tekstbegrip onderling zeer nauw samenhangen’.  
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Naast woordenschat spelen er om tot tekstbegrip te komen nog andere factoren 

mee. Om tekstbegrip preciezer te definiëren onderscheidt Kintsch (1998) drie soorten 

niveaus waarop de lezer een tekst kan begrijpen. Het eerste niveau is de 

oppervlaktestructuur waarbij de lezer letterlijke woorden ontleedt en opslaat. Het tweede 

niveau is tekstbetekenis. Hierbij wordt er betekenis gegeven aan woorden en zinnen. Bij het 

derde niveau vindt er een mentale voorstelling plaats, ook wel het situatiemodel. Hierbij 

wordt de informatie uit de tekst aangevuld met voorkennis van de lezer (Kintsch et al., 

1993).  

Mensen die veel moeite hebben met lezen zijn vaak langer bezig met het herkennen 

van woorden en zinnen dan met het begrijpen van de tekst (Muis, 2019; Pikulski & Chard, 

2005; Spencer & Hay, 1998). Dit betekent dat laaggeletterden vaak niet eens toekomen aan 

het derde niveau van tekstrepresentatie. Aangezien bij laaggeletterden tekstbegrip 

moeilijker tot stand komt (Oakhill, Cain & Bryant, 2003) is het een interessante vraag hoe de 

grote groep laaggeletterden geholpen kan worden om wel een goed begrip te krijgen van de 

boodschap.  

Een aansluitende vraag is of tekstuele communicatie überhaupt een goede manier is 

om te communiceren naar laaggeletterden. Een passend alternatief voor tekstuele 

pensioencommunicatie is visuele pensioencommunicatie. Dit kan een manier zijn om het 

begrip van pensioeninformatie te verhogen. Toch verwacht ik niet dat het effect van 

visualisaties voor hoog- en laaggeletterden even groot zal zijn. Meppelink, Smit, Buurman en 

Van Weert (2015) deden bijvoorbeeld onderzoek in het gezondheidsdomein waarbij ze 

wilden achterhalen of het effect van een visualisatie afhing van gezondheidsgeletterdheid 

(het vermogen om informatie over de gezondheidszorg te verkrijgen, te lezen, te begrijpen 

en te gebruiken (Pharos, 2012)). Alleen in de lage gezondheidsgeletterdheid-conditie bleek 

door het gebruik van een visualisatie het terughalen van de informatie beter te gaan. 

In navolging van deze bevinding verwacht ik dat voor mensen die leesvaardig genoeg 

zijn om goed te kunnen meedraaien in de maatschappij een visualisatie niet een groot effect 

zal hebben, in tegenstelling tot voor de groep laaggeletterden; voor hen zou het wél een 

groot verschil kunnen maken en een groot positief effect op het begrip kunnen 

bewerkstelligen. 
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2.2.4 Waarom visualisatie voor laaggeletterden? 
 

Een visualisatie is een grafische weergave van informatie. Een voorbeeld hiervan is een 

grafiek die de lezer helpt patronen te zien en te begrijpen (Hegarty, 2011; Tableau, 2021). In 

dit onderzoek betreft het een visualisatie waarbij twee variabelen, de hoogte van de 

maandelijkse pensioenuitkering en het tijdsverloop, worden gebruikt om de onzekerheid 

over het pensioeninkomen weer te geven. Het doel is om mensen die onzekerheid te laten 

begrijpen. 

Een belangrijke functie van een visualisatie is offloading of cognition on perception 

(Hegarty, 2011). Deze functie stelt dat visualisaties kunnen helpen bij het reduceren van 

cognitieve arbeid. Informatieverwerking via het visuele systeem kost het brein minder 

moeite waardoor patronen sneller worden herkend. Dit kan zeker voor de groep 

laaggeletterden een uitkomst zijn. Kasper en Brüggen (2014) zien het visualiseren van 

informatie als een passende mogelijkheid voor mensen met een lage motivatie en een lage 

financiële geletterdheid. Ze vinden het belangrijk dat pensioencommunicatie snel wordt 

waargenomen. Bovendien is de helft van ons geheugen erop gericht om visuele input te 

verwerken (Merieb & Hoehn, 2007). Net zoals Kasper en Brüggen (2014) vinden Lentz et al. 

(2017) ook een effect van financiële voorkennis. Toch stellen Lentz et al. (2017) dat vooral 

traditionele geletterdheid nodig is om financiële documenten te begrijpen. Waar Kasper en 

Brüggen (2014) visualisaties zien als een toegankelijke manier om financieel laaggeletterden 

te helpen, zo zal ik mij – in navolging op Lentz et al. (2017) - focussen op traditionele 

geletterdheid en in hoeverre een visualisatie voor de groep laaggeletterden een steuntje in 

de rug is.  

 

2.2.5 Manieren van visualiseren 
 

Het doel van mijn onderzoek is om inzicht te krijgen in het effect van een visualisatie – in 

vergelijking met een tekstuele variant - over onzekere pensioenuitkeringen op het begrip 

hiervan. Het visualiseren van onzekerheid is niet iets nieuws. Zo worden er bijvoorbeeld al 

visualisaties gebruikt om de burger over dreigende weersomstandigheden zoals orkanen te 

informeren (Boone et al., 2018). Een orkaan is onvoorspelbaar en een visualisatie hiervan 

blijft een weergave met mogelijke routes van de orkaan, wat onzekerheid impliceert. 
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Hoewel de grafische weergaven van deze onzekerheid levens kunnen redden, worden deze 

toch vaak verkeerd geïnterpreteerd wat tot onnodige evacuaties kan leiden (Spiegelhalter, 

Pearson & Short, 2011). Zo leidt een verkeerd begrip van de onzekerheid over de hoogte van 

het pensioeninkomen op zijn beurt tot een potentieel lastige financiële situatie voor 

gepensioneerden. Mensen kunnen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd voor 

een verrassing komen te staan als ze zien dat het pensioen een stuk lager uitvalt dan 

gedacht.     

Er zijn verschillende manieren om onzekerheid te 

visualiseren. Een manier om bijvoorbeeld de onzekere route van 

een orkaan te visualiseren is door gebruik te maken van een 

ensemble-visualisatie (Padilla, Ruginski & Creem-Regehr, 2017), 

zie figuur 1. In dit specifieke geval werd de ensemble-visualisatie 

vergeleken met een ander type visualisatie. Door begripsvragen 

te stellen werd er achterhaald welke visualisatie participanten 

beter begrepen. Hierbij bleek de ensemble-visualisatie te zorgen 

voor een correcte interpretatie van de onderliggende 

onzekerheid die men wilde visualiseren. Ook Ruginski et al. (2016) ondersteunen dit 

gegeven. Uit hun onderzoek bleek dat een ensemble-visualisatie de beste manier was om 

misconcepties te vermijden.   

 Uit onderzoek naar onzekerheidsvisualisaties in een meteorologische context 

(orkaanvoorspellingen) blijkt dat de ensemble-visualisatie het meest geschikt is om 

onzekerheid te visualiseren. Een ensemble-visualisatie zou ook geschikt zijn om een andere 

onzekerheid weer te geven, namelijk: de onzekerheid over de hoogte van het 

pensioeninkomen. In het huidige onderzoek wordt deze onzekerheidsvisualisatie daarom 

ook gebruikt welke vervolgens wordt afgezet tegen een tekstuele variant.  

 In dit onderzoek ligt de focus specifiek op het verwachte pensioeninkomen. Dit is in 

lijn met de specifieke focus in de ensemble-visualisatie van Padilla et al. (2017). Daarnaast is 

deze focus het belangrijkst wanneer beeld ingezet wordt bij laaggeletterden (Beeldkompas, 

z.d.). Een visualisatie die te complex gemaakt wordt, door bijvoorbeeld in te zetten op 

meerdere aspecten van het thema pensioen, zou zijn doel voorbij kunnen schieten. Zeker bij 

de groep laaggeletterden.  

 

Figuur 1. Orkaanvoorspelling 
in een ensemble-vorm (uit: 
Ruginski et al., 2016) 
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2.2.6 Wetenschappelijke & maatschappelijke relevantie 
 

Zoals aan het begin al is aangegeven is mijn onderzoek wetenschappelijk relevant omdat er 

tot op heden nog geen onderzoek is gedaan waarbij er verschillende modaliteiten in de 

pensioencommunicatie tegenover elkaar zijn gezet. Lentz et al. (2017) wisten de 

vindbaarheid in tekstuele pensioendocumenten weliswaar te vergroten, maar een 

verbetering van de begrijpelijkheid bleef achterwege. Mijn onderzoek gaat juíst in op de 

begrijpelijkheid door te achterhalen wat het effect is van tekst en beeld op het begrip van de 

onzekerheid over de hoogte van het pensioeninkomen in de groep hoog- en laaggeletterden. 

De maatschappelijke relevantie zit ten eerste in het feit dat dit onderzoek 

pensioenfondsen nieuwe inzichten kan bieden in hoe zij op een zo begrijpelijk mogelijke 

manier kunnen communiceren naar hun deelnemers. De kernboodschap die overbracht 

moet worden naar de deelnemer is dat het verwachte pensioeninkomen onzekerder wordt. 

Doordat pensioenfondsen nieuwe handvaten krijgen aangereikt hoop ik uiteindelijk dat 

zowel hoog- als laaggeletterden op een passende wijze worden geïnformeerd zodat ze 

zelfstandig onderbouwde pensioenkeuzes kunnen maken. 

 

2.3 Onderzoeksvraag en hypothesen 
 

Dit brengt mij op de volgende onderzoeksvraag: 

 

Wat is het effect van de modaliteit van pensioeninformatie (een tekstuele beschrijving van 

pensioenonzekerheid versus een visualisatie van deze informatie) op het begrip van de 

onzekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering, en is dit effect anders voor hoog- en 

laaggeletterden? 

 

H1: Het gebruik van een visualisatie heeft een positief effect op het begrip van de 

onzekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering, ten opzichte van tekst. 

 

Laaggeletterden hebben o.a. ook moeite met rekenen. Daarnaast is een computer voor hen 

lastig in gebruik (Stichting Lezen en Schrijven, z.d.-c). Omdat digitale- en rekenvaardigheden 

nodig zijn voor de beantwoording van de begripsvragen verwacht ik het volgende: 
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H2: Hooggeletterden scoren vergeleken met laaggeletterden hoger op het begrip van de 

onzekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering. 

 

Bovendien verwacht ik dat laaggeletterden, wat betreft hun begrip, meer baat zullen hebben 

bij het zien van een visualisatie. Hierbij is de volgende hypothese opgesteld: 

 

H3: Er vindt een interactie plaats tussen modaliteit en geletterdheid, waarbij het effect van 

modaliteit sterker is bij laaggeletterdheid. 

 
 

3. Methode  

 

3.1 Proefpersonen 

 

Aan dit onderzoek hebben in totaal 34 participanten deelgenomen. Een criterium was wel 

dat het personen waren boven de 18 jaar om een zekere mate van betrokkenheid met 

pensioen in de deelnemende groep te garanderen. De leeftijd van de proefpersonen 

varieerde tussen de 18 en 67 jaar, met een gemiddelde van 39 jaar.  

 Van de 34 proefpersonen zaten er 18 in de tekstconditie. Hierbij waren er 4 

laaggeletterd 1en 14 hooggeletterd. 16 participanten werden toegewezen aan de 

visualisatieconditie. Hierbij waren er 6 laaggeletterd en 10 hooggeletterd (zie ook tabel 2). In 

tabel 1 staat de verdeling van mannen en vrouwen over de twee condities vermeld. 

 

Tabel 1 
Verdeling Mannen en Vrouwen 

 
Modaliteit 

  Man Vrouw Totaal per modaliteit 
    

Tekst 10 8 18 

Visualisatie 10 6 16 
Totaal per geslacht 20 14 34 

 

 
1 Zie sectie 3.6 voor het criterium om een respondent aan te merken als hoog-of laaggeletterde. 
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De werving is middels een gemakssteekproef en sneeuwbalsteekproef gedaan. De reden 

voor een gemakssteekproef was om een zo groot mogelijke groep deel te laten nemen aan 

dit onderzoek. Daarnaast waren voor dit onderzoek zowel hoog- als laaggeletterde 

respondenten nodig. De werving van laaggeletterden hield meer verband met een 

sneeuwbalsteekproef. Laaggeletterde proefpersonen zijn geworven door instanties en 

andere vooraanstaande personen op het gebied van laaggeletterdheid te benaderen met de 

vraag of zij de enquête onder laaggeletterden uit konden zetten. In verband met de 

coronamaatregelen was het niet mogelijk om taalscholen en contactgroepen te bezoeken 

wat uiteindelijk niet het gehoopte aantal laaggeletterde deelnemers opleverde.  

 

3.2 Design 

 

De afhankelijke variabele in dit onderzoek is het begrip van de onzekerheid over de hoogte 

van het pensioeninkomen. De eerste onafhankelijke variabele is de communicatievorm (ook 

wel: modaliteit). Zo is er een conditie met een visualisatie van de verwachte 

pensioenuitkering en een conditie met een tekstuele variant hiervan. De tweede 

onafhankelijke variabele is traditionele geletterdheid. 

In dit onderzoek is er gebruikgemaakt van een between subject design om learning 

en transfer te minimaliseren. Learning zou zich bijvoorbeeld voor kunnen doen als een 

participant al begripsvragen heeft beantwoord over de visualisatie en hetzelfde ook in de 

tekstconditie zou moeten doen. De participant heeft op deze manier dan al kennis gemaakt 

(en ervaring opgedaan) met de vragenlijst wat invloed kan hebben op de score. Dit is 

onwenselijk en daarom kregen respondenten vragen over de visualisatie te zien, óf over de 

tekstuele variant. 

 

3.3 Pre-test 

 

Om de objectiviteit in het ontwerp van de tekstuele versie te vergroten, is er gekozen voor 

een pre-test. In de pre-test werden respondenten gevraagd een waardige tekstuele 

vervanger te maken van de visualisatie23. Proefpersonen moesten bij het schrijven van hun 

 
2 Zie sectie 3.4 voor de tekst en visualisatie 
3 Zie sectie 3.4 voor een toelichting op deze visualisatie 
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tekst zo volledig mogelijk zijn en alle informatie opschrijven die zij uit de visualisatie wisten 

te halen. Het doel was om aan de hand van de resultaten uit de pre-test een definitieve 

tekstuele versie te maken. Alleen met een equivalente informatiedichtheid tussen de twee 

modaliteiten kon er goed onderzoek worden gedaan. Uit de resultaten bleek dat veel 

respondenten de juiste informatie uit de visualisatie wisten te halen. Respondenten 

schreven onder andere over het minimale en maximale bedrag, andere mogelijke bedragen 

die konden worden ontvangen, de pensioenleeftijd en de relatie tussen leeftijd en inkomen. 

Aannames die respondenten deden (die dus niet direct uit de grafiek waren af te leiden) 

werden niet meegenomen. Er is gekozen om alleen informatie in de definitieve tekst op te 

nemen die een bijna letterlijke afspiegeling van de visualisatie was.  

Via Whatsapp zijn er 8 participanten (tussen de 20 en 25 jaar oud) verworven. Hierbij 

werd de link naar Qualtrics meegestuurd (zie bijlage 8.2.1 voor de gehele instructie van de 

pre-test en bijlage 8.2.2 voor de antwoorden van de respondenten).  

 

 

3.4 Materiaal4 

 

Visualisatie  

Het materiaal bestaat uit een visualisatie en een tekstuele versie hiervan. In dit onderzoek is 

er gekozen voor een ensemble-visualisatie omdat deze volgens de literatuur als geschikt 

wordt gezien voor het visualiseren van onzekerheid. Padilla et al. (2017) stelden dat een 

ensemble-visualisatie zorgde voor een correcte interpretatie van de onderliggende 

onzekerheid die men wilde visualiseren. Zoals aangegeven onderzoek ik ook hoe 

onzekerheid (in dit geval over de hoogte van het pensioeninkomen) het beste weergegeven 

kan worden. De visualisatie moest zo eenvoudig mogelijk zijn om de equivalentie in 

informatiedichtheid, vergeleken met de tekst, te garanderen. Hierom is er gekozen om één 

element van het pensioenstelsel centraal te stellen: de verwachte pensioenuitkering. Mijn 

medestudent Timo Harmankaya heeft de visualisatie ontwikkeld naar de maatstaven van 

een ensemble-variant (zie figuur 2). De studie van Ruginski et al. (2016) vormde hierbij een 

belangrijke basis.  

 

 
4 Al het materiaal (tekst, vragenlijsten, instructie) is zo veel mogelijk herschreven naar B1-niveau. 
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Figuur 2. Visualisatie uit het hoofdonderzoek 

 

Tekst 

Het belangrijkste criterium voor het opstellen van de definitieve tekst was dat de 

informatiedichtheid zo gelijk mogelijk moest zijn met de visualisatie. Hierbij zijn de 

resultaten uit de pre-test gebruikt om te zien welke informatie de visualisatie allemaal 

prijsgeeft. De definitieve tekst is opgesteld door mijzelf5 (zie figuur 3). Daarnaast is de tekst 

zoveel mogelijk op B1-niveau geschreven. Hiervoor is er onder andere gebruikgemaakt van 

de website https://www.ishetb1.nl/.  

 

 

 
5 Voor meer achtergrond, zie sectie 3.3 

Deze tekst gaat over de pensioenuitkering per maand. Vanaf 67 jaar ontvangt u pensioen. 
Wat vaststaat is dat uw pensioen met de jaren steeds meer wordt. Hoe hoog de 
pensioenuitkering is hangt onder andere af van de leeftijd waarop u met pensioen gaat. 
Het bedrag dat u nu hebt opgebouwd is lager dan het bedrag dat u krijgt als u op 67-
jarige leeftijd met pensioen gaat. Hoe dichter u bij de pensioenleeftijd (67 jaar) komt, hoe 
sneller het bedrag wat u krijgt per maand stijgt. Verder is het zo dat hoe dichter u bij de 
pensioenleeftijd komt, hoe verder de mogelijke pensioenuitkeringen die u zou kunnen 
krijgen uit elkaar liggen. Wat u uiteindelijk aan pensioen per maand krijgt staat niet vast. 
Er wordt verwacht dat als u op 67-jarige leeftijd stopt met werken uw pensioen uit zal 
komen op ongeveer €1600 per maand. Als het heel erg tegenzit komt dit uit op €1300 per 
maand. Als het heel erg meezit dan zal dit stijgen tot maximaal €1800 per maand. Alles 
daartussen is ook mogelijk. De verwachte pensioenuitkering (€1600 euro per maand) ligt 
dus dichter bij het bedrag wat u krijgt als het meezit (€1800) dan als het tegenzit (€1300). 

Figuur 3. Tekstuele versie uit het hoofdonderzoek 

https://www.ishetb1.nl/
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Vragenlijst traditionele geletterdheid  

 

Lentz et al. (2017) splitsen geletterdheid uit in twee 

componenten: woordenschat in algemene zin en 

leesvaardigheid. Volgens Stahl (1991, 2003) is over het 

algemeen woordenschat een sterke voorspeller van 

tekstbegrip. Daarom is er gekozen om geletterdheid te 

meten met behulp van een woordenschatvragenlijst (zie 

bijlage 8.3.3 en voor een voorbeeld figuur 4). De vragenlijst 

die ik als basis heb genomen is de woordenschatvragenlijst 

uit Lentz et al. (2017). De volledige vragenlijst is opgenomen als bijlage in het onderzoek van 

Nell (2017), bestaande uit 20 vragen (zie bijlage 8.4). De vragenlijst was oorspronkelijk in het 

Engels en is vertaald naar het Nederlands. Om laaggeletterden niet met te veel vragen te 

belasten zijn er 8 vragen geselecteerd. Hierbij zijn de ongangbare en laagfrequente woorden 

niet meegenomen in de vragenlijst. De reden hiervoor is dat het gebruik van een 

woordenschatvragenlijst bestaande uit 8 vragen al een sterk gereduceerde vorm is van een 

geletterdheidstest. De kans zou bestaan dat een groot deel van de hooggeletterde 

respondentengroep als laaggeletterde zou worden aangemerkt, wanneer zeer 

ongebruikelijke woorden zouden zijn opgenomen. Een lage score op de 

woordenschatvragenlijst bij het gebruik van gangbare woorden zou veel meer zeggen over 

de geletterdheid van een respondent dan een lage score op een woordenschatvragenlijst 

bestaande uit niet dagelijks taalgebruik.  

 

Vragenlijst begrip 

 

Samen met medestudent Mink Schellingerhout zijn er vragen opgesteld die helemaal zijn 

toegespitst op de specifieke informatie die in de visualisatie en tekstuele versie werden 

weergegeven. Het doel was om via meerdere wegen het begrip van de onzekerheid over de 

hoogte van het pensioeninkomen te meten. De vragenlijst bestond in totaal uit 10 

scenariovragen. De respondenten konden kiezen uit vier antwoordopties. De vragen 

Figuur 4. Een vraag uit de 
woordenschatvragenlijst (Lentz et al., 2017) 
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begonnen redelijk makkelijk en werden daarna steeds moeilijker. Als de moeilijke vragen aan 

het begin zouden zijn gezet, zou de kans bestaan dat respondenten gedemotiveerd zouden 

raken en de vragen die hierna volgden niet serieus zouden beantwoorden. 

 

De begripsvragen zijn ingedeeld in vier categorieën: 

• Introvragen. Dit zijn algemene vragen om te zien of respondenten de strekking 

begrijpen. 

• Vragen over het minimale, verwachte en maximale bedrag aan pensioenuitkering. 

• Vragen over andere bedragen die men zou kunnen ontvangen. 

• Vergelijkingsvragen om te bepalen of men een goede inschatting kan maken van de 

aannemelijkheid van bedragen. Deze twee vragen zijn een pure meting van het 

onzekerheidsbegrip. 

 

3.5 Procedure 

 

De survey is gemeenschappelijk opgesteld en uitgevoerd met Mink Schellingerhout. Dit hield 

in dat in dezelfde survey vragen waren opgenomen met betrekking tot traditionele 

geletterdheid (voor mijn onderzoek relevant), visuele- en financiële geletterdheid (voor Mink 

relevant) en begripsvragen (voor ons beiden relevant).  

Voor dit onderzoek is er gekozen om participanten via sociale media te benaderen. 

Hierbij werd er kort aangegeven waar het onderzoek voor diende en hoeveel minuten het 

invullen van de survey in beslag zou nemen. In hetzelfde bericht stond een link naar de 

Qualtrics-survey. Wanneer mensen mee wilden doen aan het onderzoek konden zij op de 

link klikken. De eerste stap die ze doorliepen was het akkoord gaan met de informed 

consent. Hierin werd aangegeven dat deelname geheel vrijwillig is, men op elk moment mag 

stoppen en dat de dataverwerking anoniem plaatsvindt (zie bijlage 8.3.1).   

 Vervolgens werden de participanten gerandomiseerd ingedeeld in een van de twee 

condities; ze kregen óf de visualisatie te zien óf de tekstuele variant6. De stap hierna betrof 

 
6 De conditie die Mink Schellingerhout in zijn onderzoek heeft gebruikt is hierbij niet meegenomen. In 
werkelijkheid werden respondenten ingedeeld in één van de drie condities (omdat de survey 
gemeenschappelijk uitgevoerd is met Mink) maar om het overzichtelijk te houden spreek ik over mijn eigen 
onderzoek waarbij alleen de visualisatie- en tekstconditie relevant is. 
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het invullen van demografische gegevens. Hierna werden begripsvragen gesteld (na het zien 

van óf de visualisatie óf de tekst). Om het overzichtelijk te houden werd er per pagina één 

vraag met bijbehorende tekst of visualisatie getoond. Respondenten konden niet terug 

navigeren om matching van antwoorden te voorkomen.     

 Vervolgens kregen participanten de woordenschatvragenlijst te zien. Omdat 

traditionele geletterdheid een van de onafhankelijke variabelen is en deze ook een 

prominente plek heeft in mijn hoofdvraag is er gekozen om deze aan het begin te stellen. Bij 

een plek aan het einde zou het risico bestaan dat respondenten ‘uitgeput’ zouden zijn en 

vragen over een belangrijke variabele als geletterdheid niet serieus zouden beantwoorden. 

Op de laatste pagina werden respondenten vriendelijk bedankt voor hun deelname en was 

er ruimte voor opmerkingen (zie bijlage 8.3.4). 

 

3.6 Data-analyse 
 

Alle data zijn geanalyseerd middels SPSS. Bij de variabele traditionele geletterdheid is er 

vervolgens nagegaan of er inderdaad laaggeletterde deelnemers bij zaten. Het criterium om 

een participant toe te wijzen aan de laaggeletterde groep was dat deze vijf of minder vragen 

(van in totaal acht) goed moest hebben. De redelijk strenge normering is gekozen omdat 

veruit de meeste woorden niet lastig waren7. Voor de toetsing van mijn hypotheses is de 

two-way ANOVA gebruikt. 

4. Resultaten 
 

Allereerst zijn er een aantal analyses uitgevoerd om te zien of de twee groepen (tekst en 

visualisatie) vergeleken konden worden op geslacht, leeftijd en geletterdheid. Een chi-

kwadraattoets liet zien dat er tussen de groepen geen verschil was in geslacht (χ2(1) = .169, p 

= .68). Uit een t-toets bleek dat de groepen ook gelijk waren op leeftijd (t(32) = 0.40, p = .69). 

Ook waren de groepen gelijk op traditionele geletterdheid (t(32) = 0.96, p = .34), zie tabel 2 

voor de verdeling van geletterdheid over de condities.  

 
7 Zie ook sectie 3.4 onder ‘Vragenlijst traditionele geletterdheid’. 
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In tabel 2 is ook te zien dat hooggeletterden over het algemeen hoger scoren op 

begrip. Daarnaast wordt er in de tekstconditie überhaupt hoger op begrip gescoord. Het 

verschil in begrip met de visualisatieconditie bedraagt maar liefst 1,5 punt.  

Een two-way ANOVA laat zien dat er geen hoofdeffect is van modaliteit op begrip 

(F(1,30) = 1.44, p = .24). Ook is er geen hoofdeffect van geletterdheid op begrip (F(1,30 = 

0.246, p = .62). Bovendien is er geen interactie van modaliteit en geletterdheid (F(1,30 = 

0.012, p = .91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
5. Conclusie 
 

In dit onderzoek is gezocht naar het antwoord op de vraag: ‘Wat is het effect van de 

modaliteit van pensioeninformatie (een tekstuele beschrijving van pensioenonzekerheid 

versus een visualisatie van deze informatie) op het begrip van de onzekerheid over de 

hoogte van de pensioenuitkering, en is dit effect anders voor hoog- en laaggeletterden?’ 

Hiervoor is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd waarbij respondenten zowel de 

visualisatie als de tekstuele versie is voorgelegd.  

Tabel 2 

Gemiddelde Begripsscores Uitgesplitst per Modaliteit en Geletterdheidsgroep 

Modaliteit 
 

Hoog- of 

laaggeletterd* 

Gemiddelde 

Begripsscore** (SD) 

N 

Tekst Laaggeletterd 7.25 (2.22) 4 

 Hooggeletterd 7.71 (3.20) 14 

 Totaal 7.61 (2.95) 18 

Visualisatie Laaggeletterd 5.67 (3.01) 6 

 Hooggeletterd 6.40 (3.41) 10 

 Totaal 6.13 (3.18) 16 

Totaal Laaggeletterd 6.30 (2.71) 10 

 Hooggeletterd 7.17 (3.28) 24 

 Totaal 6.91 (3.11) 34 

Noot.  
* Bij 5 of minder antwoorden goed werd iemand aangemerkt als laaggeletterde. Zie het kopje data-analyse.  
** In totaal waren er 10 punten te verkrijgen. 
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Hypothese 1 luidde: ‘Het gebruik van een visualisatie heeft een positief effect op het begrip 

van de onzekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering, ten opzichte van tekst.’ Uit de 

resultaten is gebleken dat hypothese 1 niet kan worden ondersteund. De scores van 

modaliteit op begrip laten juist een andere tendens zien. Zo leek de gemiddelde score in de 

tekstconditie (7.61) hoger dan in de visualisatieconditie (6.13). Omdat dit resultaat niet 

significant was kunnen hier geen verdere conclusies aan worden verbonden. 

 

De tweede hypothese was als volgt: ‘Hooggeletterden scoren vergeleken met 

laaggeletterden hoger op het begrip van de onzekerheid over de hoogte van de 

pensioenuitkering.’ De begripsscores leken hierbij wel in de juiste richting te liggen. Voor de 

hooggeletterde groep gold een gemiddelde begripsscore van 7,17 (SD = 3,28) en voor de 

laaggeletterde groep een gemiddelde van 6,30 (SD = 2,71). Net zoals hypothese 1 niet kon 

worden aangenomen omdat het resultaat niet significant is, geldt dit ook voor hypothese 2. 

 

Hypothese 3 was: ‘Er vindt een interactie plaats tussen modaliteit en geletterdheid, waarbij 

het effect van modaliteit sterker is bij laaggeletterdheid.’ Deze hypothese wordt ook niet 

ondersteund (p = .912). Het effect van een visualisatie op begrip is dus niet sterker voor de 

groep laaggeletterden.  

 

Voor de beantwoording van de hoofdvraag kan er gesteld worden dat er geen significant 

effect is gevonden van de modaliteit van pensioeninformatie op het begrip van de 

onzekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering. Er kan dus ook niet worden gezegd of 

dit effect anders is voor hoog- en laaggeletterden. 

 

6. Discussie 

Een opvallend resultaat was dat het verschil in begrip tussen de tekstconditie en 

visualisatieconditie ongeveer 1,5 punt bedroeg waarbij er in de tekstconditie beter werd 

gescoord. Hoewel het resultaat niet significant is, ligt het niet in lijn met mijn verwachting 

dat een visualisatie zou zorgen voor een algeheel beter begrip, in vergelijking met tekst. Ook 

ligt het niet in lijn met eerder besproken literatuur (Kasper & Brüggen, 2014; Merieb & 
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Hoehn, 2007; Padilla et al., 2017) waarbij de inzet van visualisaties als functioneel werd 

gezien. Echter, met de niet-significante onderzoeksresultaten valt deze eerder besproken 

literatuur niet te bevestigen, noch te ontkrachten. Het is daarom lastig om mijn onderzoek 

te definiëren in context van deze literatuur.       

 De belangrijkste mogelijke verklaring voor het uitblijven van significante verschillen 

tussen begrip van tekst en visualisatie is dat de groep laaggeletterden in dit onderzoek erg 

klein was (10 laaggeletterden en 24 hooggeletterden). Ook al zouden er wél significante 

verschillen zijn gevonden, dan nog zouden er door het lage aantal laaggeletterden geen 

betrouwbare conclusies getrokken kunnen worden. Dit lage aantal laaggeletterden was het 

gevolg van een lastig wervingsproces. In totaal zijn er tientallen personen en instanties 

benaderd die allen in meer of mindere mate affiniteit hadden met de laaggeletterde 

doelgroep, maar velen reageerden afwijzend. De werving van hooggeletterden ging 

gemakkelijker, maar ook in deze groep was een grotere N gewenst geweest om eventuele 

significante resultaten extra kracht bij te zetten. Een andere verklaring kan verband houden 

met de ongelijke verdeling van hoog-en laaggeletterden tussen de condities waarbij er in de 

tekstconditie meer hooggeletterde deelnemers zaten. De tekstconditie bestond namelijk uit 

14 hooggeletterden en 4 laaggeletterden. Dit kan ervoor hebben gezorgd dat de scores in de 

tekstconditie hoger uitvielen. De visualisatieconditie bestond namelijk uit ‘maar’ 10 

hooggeletterden en 6 laaggeletterden.       

 Meppelink et al. (2015) zagen een effect van visualisaties louter in de lage 

gezondheidsgeletterdheid-conditie. Ook mijn verwachting was dat visualisaties niet zozeer 

een groot effect in de groep hooggeletterden zouden bewerkstelligen, maar voornamelijk bij 

laaggeletterden. Echter, een effect van de visualisatie bleef uit. Het gebruik van een 

ensemble-visualisatie, en de focus op één aspect van het pensioenstelsel heeft in mijn 

onderzoek niet geleid tot een beter begrip, ook al bleek volgens Padilla et al. (2017) de 

ensemble-visualisatie voor een goed begrip van de onzekerheid te zorgen. Het is denkbaar 

dat bij een grotere respondentgroep het effect van dit type visualisatie wél was gevonden. 

Toch bleek het effect van de visualisatie niet veel anders dan Spiegelhalter et al. (2011) 

beschreven; visualisaties worden vaak verkeerd geïnterpreteerd. Het is goed mogelijk dat 

dat in mijn onderzoek ook het geval is geweest8.      

 
8 Zie het laatste kopje voor de verkeerde interpretaties van proefpersonen 
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 Een aantal mensen uit het werkveld die benaderd waren gaven bovendien aan dat de 

survey-methode voor de groep laaggeletterden niet als heel geschikt wordt gezien. Dat komt 

onder andere omdat de digitale vaardigheden (dus ook het invullen van een enquête op de 

computer) van laaggeletterden vaak onvoldoende zijn. Specialisten uit het werkveld zien een 

interviewmethode als meer geschikt. Ook een mondelinge toelichting op de grafiek zou 

laaggeletterden kunnen helpen. Onder normale omstandigheden (zonder alle 

coronamaatregelen) was de interviewmethode naar mijn idee inderdaad het meest passend 

geweest.  

Geletterdheid  

Hooggeletterden leken sowieso hoger te scoren op begrip, hoewel ook dit resultaat niet 

significant was. Deze trend is wél in lijn met Lentz et al. (2017) die stellen dat vooral 

traditionele geletterdheid nodig is om financiële documenten te begrijpen. Daarnaast komt 

het ook overeen met Glopper et al. (1993) die vermelden dat ‘woordkennis en tekstbegrip 

onderling zeer nauw samenhangen’, ongeacht het domein waarin tekstbegrip wordt 

gemeten.            

 In dit onderzoek was er geen ruimte voor een uitgebreide geletterdheidstest. In 

totaal bestond de woordenschatvragenlijst, om de geletterdheid van een respondent te 

bepalen, uit 8 vragen. De normering om bij 5 of minder antwoorden goed iemand aan te 

merken als laaggeletterde was gekozen omdat de vragenlijst grotendeels bestond uit 

woorden die in het dagelijks taalgebruik worden gebruikt. Toch kan de subjectiviteit in de 

keus voor de gehanteerde grens tussen hoog- en laaggeletterdheid ertoe hebben 

bijgedragen dat significante resultaten bij de hypothese over het hoofdeffect van 

geletterdheid uitbleven. Het is goed denkbaar dat deze vragenlijst niet een representatief 

beeld heeft gevormd van de werkelijke geletterdheid van respondenten.   

 In dit onderzoek is visuele- en financiële geletterdheid niet meegenomen. Het is goed 

mogelijk dat er wat betreft deze variabelen veel verschil zat tussen de condities. Waar 

Kasper en Brüggen (2014) zich focusten op financiële geletterdheid (eerder besproken in het 

theoretisch kader), deden O’Brien en Lauer (2018) onderzoek naar visuele geletterdheid en 

de rol van tekstuele uitleg bij visualisaties. Een conclusie hierbij was dat bij de minder 

bekende visualisaties de lezer voornamelijk de aandacht vestigde op de tekstuele uitleg. Het 
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kan goed zijn dat voor veel proefpersonen in mijn onderzoek de grafiek onbekend was. 

Hierbij was er geen onderschrift aanwezig dat meer duidelijkheid zou kunnen geven. Voor 

vervolgonderzoek zou het interessant zijn om wél deze conditie mee te nemen zodat er 

gekeken kan worden of de trend in mijn onderzoek - waarbij tekst tot een groter begrip lijkt 

te leiden – ook te ontdekken valt in een vergelijking tussen visualisatie met tekst en een 

visualisatie zonder tekst. Hierbij kan men zien of in het pensioendomein tekstuele 

ondersteuning bij een visualisatie het begrip juist vergroot.     

 De survey was samen opgesteld en verspreid met Mink Schellingerhout om zoveel 

mogelijk mensen te bereiken. Hoewel er is geprobeerd om deze schaalvragen naar B1-

niveau te herschrijven, merkte een respondent op dat de meerkeuzevragen soms 

ingewikkeld waren. In het vervolg zou het naar mijn idee beter zijn om de survey niet samen 

te ‘delen’ met een andere afstudeerder zodat er in het ontwerp van de survey nog meer 

aandacht kan zijn voor de laaggeletterde doelgroep.  

Equivalentie informatiedichtheid visualisatie- en tekstconditie 

Om de informatiedichtheid tussen de condities gelijk te houden werden proefpersonen in 

een pre-test gevraagd om alle informatie die ze uit de visualisatie wisten te halen op te 

schrijven. Een respondent antwoordde dat er tussen het maximale en minimale bedrag 

negen andere mogelijkheden zijn. In werkelijkheid is dit niet gelimiteerd aan exact negen 

bedragen. Bij vervolgonderzoek is het raadzaam om ook een pre-test uit te voeren in de 

ontwerpfase van de visualisatie om te zien of de interpretaties grotendeels in lijn liggen met 

de bedoelde boodschap. Een andere respondent in de pre-test zei na het zien van de 

visualisatie dat de stijging van het verwachte inkomen ook afhangt van het inkomen van de 

ontvanger. Dit is inderdaad juist, maar in de pre-test was uitdrukkelijk de vraag wat er 

specifiek werd opgemaakt uit de getoonde visualisatie. Ook uit de opmerkingen in het 

hoofdonderzoek bleek dat respondenten zich voor de meerkeuzevragen meer vasthielden 

aan hun eigen voorkennis dan aan de inhoud van de vragen. Financieel geschoolde 

respondenten gaven aan dat het gestelde maximum aan pensioenuitkering niet zo vast is als 

wordt gesteld. Een respondent uit de tekstconditie merkte op: ‘…. Iemand kan dus - los van 

de AOW - best € 2.500, = aan pensioen ontvangen.’ Deze persoon heeft hier gelijk in. Dit 

geeft aan dat in de tekst had kunnen worden aangegeven dat het minimum- en 



Eindwerkstuk CIW- Wouter Kruiniger  

 23 

maximumbedrag geen ‘harde’ limiet is en dat ontvangen bedragen ook daarbuiten zouden 

kunnen vallen. In vervolgonderzoeken zou het raadzaam zijn om hier bij de tekst nog 

consciëntieuzer in te zijn zodat voorkomen kan worden dat respondenten zich te veel 

moeten beroepen op voorkennis en daardoor minder aandacht hebben voor de inhoud van 

een vraag. Kort gezegd komt dit de equivalentie in informatiedichtheid - en 

hoogstwaarschijnlijk ook de equivalentie in interpretaties die hieruit voortvloeien - tussen de 

condities ten goede. 
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8. Bijlagen  

 
8.1 Tijdsplanning 
 

Week Te doen 
0/1 Definitieve keuze over visualisatie, vragenlijsten groeperen en invoeren in 

Qualtrics. 

2 Vragenlijst opsturen naar deelnemers, methode uitwerken, ondertussen 
theoretisch kader uitbreiden 

3 Vragenlijst opsturen naar deelnemers, ondertussen afmaken theoretisch kader + 
template maken in SPSS (zodat in week 4 vlot aan de slag kan worden gegaan met 
het invoeren) + template tabellen/blanco opzet resultatensectie in Word met alle 
variabelen. 

4 Verzamelde data verwerken in SPSS, analyses uitvoeren, begin maken met 
resultaten opstellen 

5 Resultatensectie afmaken + conclusie voor het grootste gedeelte schrijven 

6 Afmaken conclusie + schrijven discussie 

7 Het hele onderzoek nalopen op structuur- en spelfouten, conceptversie inleveren 
+ feedback hierop verwerken 

8 Feedback verwerken en daarna definitieve versie inleveren 
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8.2 Pre-test 
 

8.2.1 Instructie pre-test 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leuk dat je meedoet! Het duurt ongeveer 5 minuten. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.  
 

 
Het pensioenstelsel in Nederland kent drie pijlers: het wettelijke deel (de AOW), het aanvullend 
pensioen en ten derde individuele verzekeringen. 
  
In dit geval zullen we ons focussen op het aanvullend pensioen. De premie die je werkgever en jij 
nu afdragen wordt apart gezet voor later. Zo ‘spaar’ je je hele werkzame leven voor de tweede 
pijler van het pensioen. 
(https://loonwijzer.nl/salaris/pensioen) 
  
Je ziet zo dadelijk een visualisatie. Bedenk even dat je deze via de mail hebt binnengekregen van 
het pensioenfonds waarbij je aangesloten bent. Zij informeren eens in de tijd de premiebetaler 
over wijzigingen in de voorwaarden. Ditmaal betreft het een update over 
het nieuwe pensioenstelsel dat in 2022 van kracht gaat.  
 

 

Als je onderstaande visualisatie zou moeten vertalen naar tekst, hoe zou je dat dan doen? 

Oftewel: wat maak je allemaal op uit deze visualisatie? Schrijf alle informatie op die je eruit weet 

te halen. Dus ook informatie die te simpel lijkt om op te schrijven. Benoem sowieso alle relaties 

tussen variabelen die je in de visualisatie kunt vinden. Welke conclusie(s) trek je hieruit? Blijf wel 

zo dicht mogelijk bij de visualisatie. Het tekstje dat je schrijft moet hier een waardige vervanger 

van zijn. Je kunt gewoon in de ik-vorm schrijven. Mensen moeten als ze jouw tekstje lezen 

dezelfde informatie ontvangen als wanneer ze deze visualisatie zien. 
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8.2.2 Responses pre-test 
 

Respondent 1: Hoop dat t meezit, zit ik goed. 

 

 

Respondent 2: Deze grafiek gaat over jouw verwachtte pensioenuitkering en de opbouw 

daarvan over de jaren heen. Op de horizontale as is de leeftijd weer gegeven, die start op je 

huidige leeftijd en loopt door tot 67 (je pensioensleeftijd). Op de verticale as wordt het 

opgebouwde netto bedrag per maand weergegeven. Dit is dus het bedrag dat je op dat moment 

uitgekeerd zou krijgen per maand als je met pensioen zal gaan. Dit is op dit moment 1000 

euro en zal tot je 67e nog oplopen. Echter, hoe snel dit zal oplopen en wat het uiteindelijke 

maandbedrag per maand zal worden is onzeker. Dit wordt overigens als lijnen weergegeven. 

Verwacht wordt dat je pensioen uit zal komen op ongeveer 1600 per maand op je 67e. Als het 

heel erg tegenzit komt dit uit op 1300 of iets tussen de 1300 en de 1600. Als het heel erg mee 

zit dan zal dit oplopen tot maximaal 1800 euro. Het bedrag op je 67e zal in ieder geval tussen 

de 1300 euro en de 1600 euro liggen. In de jaren tussen je huidige leeftijd en je 67e zal het 

maandbedrag geleidelijk oplopen 

 

Respondent 3: De verwachte pensioenuitkering is afhankelijk van 2 factoren. Dat zijn: de 

eigen leeftijd die wordt afgezet tegen het netto bedrag per maand. Hoe hoger de leeftijd, hoe 

hoger de pensioenuitkering. Daarbij wordt er aan de rechterkant van de tabel een indicatie 

gegeven van het minst, gemiddeld en meest gunstige geval per leeftijd. 

 

Respondent 4: In deze visualisatie zijn een aantal situaties geschetst over mijn mogelijke 

pensioen waarde op verschillende leeftijden. De grafiek begint van mijn eigen leeftijd en 

loopt dan op totdat ik mijn pensioenleeftijd bereikt heb. Duidelijk is dat mijn pensioen 

sowieso hoger is naarmate ik ouder word. Verder is het ook duidelijk dat de mogelijke 

pensioen waardes meer uit elkaar gaan lopen naar mate de tijd verstrekt. De verwachte 

pensioenwaarde licht iets dichter bij de meezittende situatie dan bij de tegenvallende situatie. 

Over het bedrag per maand valt te zeggen dat als ik nu stop met werken dat ik 1000 euro per 

maand ontvang tot maximaal 1800 per maand op als ik 67 ben. Verder is de stijging die ik 

doormaakt door te blijven werken goed voor sowieso 1300 per maand is en het verwachte 

bedrag ligt rond de 1600 euro. 

 

Respondent 5: Ik zie dat vanaf 'mijn leeftijd' ik voor elke 1000 euro, tussen de 1300 en 1800 

euro ontvang op 67 jarige leeftijd. Ik neem aan dat 67 hier als pensioen leeftijd wordt 

aangenomen. Welke uitkering ik ontvang in de range tussen 1300 en 1800 hangt af van de 

marktontwikkeling. Als het tegen zit, ontvang ik slecht 1300 euro, terwijl in het meest 

gunstige geval ik kan rekenen op 1800 euro voor elke 1000 euro die er nu wordt ingelegd. De 

verwachting ligt tussen het meest en minst gunstige geval in, namelijk 1600 euro. 

 

Respondent 6: Deze visualisatie geeft weer wat de verwachte pensioenuitkering per leeftijd 

is van de ontvanger van dit diagram. De ontvanger zou vanaf heden €1000 per maand 

pensioen uitgekeerd kunnen krijgen. Het bedrag dat per maand uitgekeerd kan worden, lijkt 

exponentieel toe te nemen met de leeftijd van de ontvanger. Tevens is de sterkte van de 

stijging afhankelijk van hoeveel de ontvanger verdient. Het lijkt alsof de ontvanger maximaal 

€1800 en minimaal €1300 uitgekeerd kan krijgen op 67 jarige leeftijd. Op 67 jarige leeftijd is 

momenteel een mogelijke maandelijkse uitkering per maand van €1600 euro verwacht. 

Tussen het minimale en maximale dat mogelijk uitgekeerd kan worden zijn nog negen andere 
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mogelijkheden. Drie daarvan tussen de maximale en de verwachte uitkering en zes tussen de 

verwachte en minimale uitkering. 

 

Respondent 7: Als het mee zit, krijg ik maandelijks meer pensioenuitkering dan wanneer het 

tegen zit. Daarnaast zie ik de verwachte lijn. Dit is hoeveel verwacht wordt dat aan mij wordt 

uitgekeerd als ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt. De variabele op de x-as vind ik 

lastig te definiëren. Misschien hoe ouder je wordt, hoe meer geld je uitgekeerd krijgt. 

 

Respondent 8: Ik zie hier dat hoe eerder je begint met werken, des te meer pension 

aanvulling je genereert. Ik zie ook dat er een verschil in netto bedrag per maand kan zitten. 

Dat komt door het pensioenfonds die belegt in aandelen met het geld. Dus het rendement kan 

tegenzitten. 
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8.3 Survey9 
 

8.3.1 Introductie 
 

Introductie onderzoek 

 

Bedankt dat u wilt deelnemen aan dit onderzoek! 

  

Om de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen af te ronden voeren wij (Mink 

Schellingerhout en Wouter Kruiniger) een onderzoek uit naar voorlichting over uw pensioen. 

Dit doen wij aan de hand van deze vragenlijst. Er zullen vragen worden gesteld over de 

volgende onderwerpen: 

- Leeftijd en geslacht 

- Begripsvragen over een manier van voorlichten 

- Uw ervaringen met grafieken 

- Kennis van moeilijke woorden en begrippen 

- Kennis van pensioenen 

  

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. 

  

Wij willen graag duidelijk maken dat deelname aan het onderzoek helemaal vrijwillig en 

anoniem is. De resultaten zullen alleen worden gebruikt voor dit onderzoek. Door op het 

pijltje rechtsonder te klikken, gaat u hiermee akkoord. 

 

 

Leeftijd en geslacht 

Wat is uw leeftijd? 

…………………………………… 

Wat is uw geslacht? 

1. Man 

2. Vrouw 

3. Anders / Wil ik niet zeggen 

 

 

Introductie onderwerp 

 

Voordat het onderzoek echt begint, willen wij u nog wat achtergrondinformatie geven. 

  

Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit drie onderdelen. Een daarvan is het aanvullend 

pensioen. Dat noemen we in dit onderzoek de pensioenuitkering. De pensioenuitkering staat 

in dit onderzoek centraal. 

  

U ziet zo een stukje voorlichting over uw verwachte pensioenuitkering.  

  

Klik op het pijltje rechtsonder om te beginnen. 

 
9 De vragenlijsten die ook onderdeel uitmaakten van de gehele survey maar die alleen relevant waren voor het 
onderzoek van Mink Schellingerhout zijn niet bijgevoegd. 
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8.3.2 Begripsvragenlijst 
 

 

Begripsvragen10 

 

Wat is de pensioenleeftijd? (open vraag) 

Antwoord: 67 

 

Totdat de pensioenleeftijd is bereikt, kan mijn pensioenuitkering veranderen. 

a. Juist 

b. Onjuist 

 

Welk bedrag per maand krijgt u minimaal als u 67 jaar bent? 

a. €1200 

b. €1450  

c. €1300 

d. €1000 

 

Welk bedrag per maand is de verwachting als u 67 jaar bent? 

a. €1600 

b. €1800 

c. €1500 

d. €1700 

 

Welk bedrag per maand krijgt u maximaal als u 67 jaar bent? 

a. €1800 

b. €1900 

c. €1600 

d. €1700 

 

Op de pensioenleeftijd kan ik een bedrag krijgen van ___ per maand. 

a. €1900 

b. €1700 

c. €1000 

d. Geen van bovenstaande antwoorden. 

 

Op de pensioenleeftijd kan ik een bedrag krijgen van ___ per maand. 

a. €1350 

b. €1850 

c. €1200 

d. Geen van bovenstaande antwoorden. 

 

Op de pensioenleeftijd kan ik een bedrag krijgen van ___ per maand. 

a. €1250 

b. €1100 

c. €1500 

d. Geen van bovenstaande antwoorden. 

 

 
10 Alle goede antwoorden zijn dikgedrukt. 
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Kies de stelling die u denkt dat juist is. 

a. Wanneer ik 67 ben, is het waarschijnlijker dat ik €1300 per maand krijg dan dat ik 

€1800 per maand krijg. 

b. Wanneer ik 67 ben, is het waarschijnlijker dat ik €1000 per maand krijg dan dat ik 

€1300 per maand krijg. 

c. Wanneer ik 67 ben, is het waarschijnlijker dat ik €1300 per maand krijg dan dat ik 

€1700 per maand krijg. 

d. Wanneer ik 67 ben, is het waarschijnlijker dat ik €1700 per maand krijg dan dat 

ik €1400 per maand krijg. 

 

Kies de stelling die u denkt dat juist is. 

a. Wanneer ik 67 ben, is het waarschijnlijker dat ik €1800 per maand krijg dan dat ik 

€1600 per maand krijg. 

b. Wanneer ik 67 ben, is het waarschijnlijker dat ik €1450 per maand krijg dan dat 

ik €1800 per maand krijg. 

c. Wanneer ik 67 ben, is het waarschijnlijker dat ik €1800 per maand krijg dan dat ik 

€1450 per maand krijg. 

d. Wanneer ik 67 ben, is het waarschijnlijker dat ik €1300 per maand krijg dan dat ik 

€1600 per maand krijg. 
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8.3.3 Woordenschatvragenlijst11 

 

Kennis van moeilijke woorden en begrippen 

Kies bij de volgende zinnen de juiste betekenis van het dikgedrukte woord. We zijn 

geïnteresseerd in uw antwoorden - of ze nou goed of fout zijn. 

  

  

1. Ons gesprek eindigde abrupt. 

            1. verwonderlijk 

            2. plotseling 

            3. tot vervelens aan toe 

            4. gunstig 

            5. Ik weet het niet 

  

2. Ze was gisteren erg recalcitrant. 

            1. vrolijk 

            2. verveeld 

            3. opstandig 

            4. meegaand 

            5. ik weet het niet 

  

3. De gasten namen een aperitief. 

            1. drankje voor het eten 

            2. dessert 

            3. rookpauze 

            4. tweede ronde 

            5. Ik weet het niet 

  

4. Ze staat bekend als een filantroop. 

            1. Iemand die erg rijk is. 

            2. Iemand die zijn opinie laat bepalen door veranderende omstandigheden 

            3. Iemand die het slachtoffer is van oplichting  

            4. Iemand die veel geld geeft aan de armen 

            5. Ik weet het niet 

  

5. Zijn bijdrage aan het werk was marginaal 

            1. substantieel 

            2. klein 

            3. positief 

            4. negatief 

  

 6. Wat is de moraal van dit verhaal? 

            1. wat we ervan kunnen leren 

            2. hoe het eindigt 

            3. hoe het wordt gewaardeerd 

            4. hoe lang het is 

            5. ik weet het niet 

  

 
11 Dikgedrukte antwoorden zijn juist. 



Eindwerkstuk CIW- Wouter Kruiniger  

 35 

7. Hij kent de status quo 

            1. de bestaande situatie 

            2. het belangrijkste moment 

            3. de geschiedenis 

            4. de vooruitzichten van de toekomst 

            5. ik weet het niet 

  

8. Zij is de spil van de familie. 

            1. ze is een buitenbeentje 

            2. ze is de lieveling van iedereen 

            3. ze speelt een centrale rol 

            4. ze is het meest succesvol 

            5. ik weet het niet 

 

 

 

8.3.4 Afsluitende woorden survey 
 

Wij willen u erg bedanken voor uw deelname aan ons onderzoek! 

Heeft u nog opmerkingen en/of vragen? Laat deze dan hier achter. 
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8.4 Originele woordenschatvragenlijst Lentz et al. (2017), uit Nell (2017) 
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8.5 Verklaring kennisneming regels m.b.t. plagiaat  
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