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Voorwoord 

 Dat het volgen van een master tijdens de coronacrisis anders zou worden dan de jaren daarvoor 

was absoluut duidelijk en het heeft zeker invloed gehad op mij als student. Echter wil ik daar niet te lang 

bij stilstaan, want al met al is het een onwijs interessant, leerzaam en leuk jaar geweest. Hoewel je liever 

fysiek onderwijs hebt, was het onderwijs goed geregeld en ook ben ik over de begeleiding gedurende 

het jaar goed te spreken. Toch weet ik nu meer te zeggen over iedere millimeter van mijn woning in Den 

Haag dan van iedere meter van de Universiteit Utrecht. Op deze bekende millimeters heb ik vele uren 

zitten zwoegen om uiteindelijk deze masterscriptie als eindresultaat te kunnen presenteren. Nog nooit 

ben ik zo geïnspireerd geraakt door dertig vierkante meter. Al met al ben ik trots op het feit dat ik heb 

doorgezet en telkens mijn uiterste best heb gedaan om te blijven leren en mijzelf te verbeteren. Deze 

masterscriptie is dan ook de kers op de taart. 

 Dit proces heb ik echter niet alleen doorstaan. Allereerst wil ik mijn respondenten bedanken 

voor de tijd en energie die zijn hebben opgegeven door mij te helpen. Zonder hen zou er geen scriptie 

hebben bestaan. Verder wil ik mijn scriptiebegeleider Pauline Hörmann bedanken voor haar bijdrage 

aan dit geheel. Haar feilloze en scherpe opmerkingen en kritiekpunten hebben ervoor gezorgd dat ik 

altijd kritisch bleef kijken naar mijn eigen werk en dit werk ook constant bleef verbeteren. Ook haar 

positieve berichten en opmerkingen waren motiverend om te horen. Ten slotte wil ik mijn familie en 

vrienden, waarvan Willem in het bijzonder, bedanken voor het aanhoren van mijn gezeur en het bieden 

van welkome afleidingen wanneer dit nodig was. Zonder jullie was dit proces aanzienlijk zwaarder 

geweest. 

 Deze masterscriptie symboliseert het einde van mijn studententijd waarin ik onwijs veel heb 

geleerd. Dit alles begon met de Bachelor Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en eindigt met de 

waanzinnige master Communicatie, Beleid en Management aan de Universiteit Utrecht. Met alle 

opgedane kennis en ervaringen sta ik te popelen om te ontdekken wat de komende jaren voor mij in 

petto hebben. Het enige wat mij nu nog resteert, is u veel leesplezier te wensen bij de komende tientallen 

pagina’s.  

 

 

Jochem Herst 

Den Haag, 15 juni 2021 
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Samenvatting 

 Het jaar 2020 werd een jaar wat niemand aan had zien komen. Het coronavirus kwam op en 

overspoelde de hele wereld. Zo duurde het ook niet lang voordat Nederland te maken kreeg met de eerste 

COVID-19 patiënten en snel moest handelen. Het land ging op slot en er kwamen maatregelen die op 

iedereen invloed hadden. Ook universitaire studenten kregen het zwaar te verduren, want de 

universiteiten gingen dicht en colleges en werkgroepen via MS Teams werden de norm. Niet meer 

afspreken voor een kop koffie na een college, maar koffiedrinken tijdens het college van achter een 

bureau of in bed. Verder altijd op anderhalve meter van anderen blijven en geen feestjes of borrels meer. 

Veel studenten hielden zich goed aan de maatregelen, maar er waren er ook die het wat minder nauw 

namen met de maatregelen.  

 In augustus 2020 werd duidelijk dat de maatregelen in Nederland minder goed werden nageleefd 

en het aantal besmettingen begon daardoor weer te stijgen. Mensen moesten worden herinnerd aan de 

maatregelen, zodat de besmettingen af zouden nemen. Een onderdeel van de coronacampagne die 

hiervoor moest zorgen was de TV-spot ‘Corona: klaar mee – herinnering maatregelen’ van de 

Rijksoverheid en werd gemaakt door het reclamebureau Roorda. Deze TV-spot moest de Nederlandse 

bevolking herinneren aan de maatregelen en aan wat er zou kunnen gebeuren als zij dit niet deden.  

 Dit onderzoek heeft zich gericht op een specifieke groep Nederlanders, namelijk universitaire 

studenten. Ik vroeg me namelijk af wat de invloed van semiotische tekens uit de TV-spot ‘Corona: klaar 

mee – herinnering maatregelen’ van de Rijksoverheid zou zijn op de gedragsattitude en subjectieve norm 

en de daaruit voortvloeiende gedragsintentie van Nederlandse universitaire studenten ten opzichte van 

het volgen van de coronamaatregelen. De hoofdvraag van het onderzoek luidt dan ook als volgt:” In 

hoeverre beïnvloeden de semiotische tekens uit de TV-spot 'Corona: klaar mee - herinnering 

maatregelen' van de Rijksoverheid de gedragsattitude en subjectieve norm en de daaruit voortvloeiende 

gedragsintentie van Nederlandse universitaire studenten?” Er zijn ook een zestal deelvragen opgesteld. 

Voor het beantwoorden van alle onderzoeksvragen, zijn in dit onderzoek verschillende 

onderzoeksmethoden gebruikt. Allereerst is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd. Door deze 

literatuurstudie is ten eerste vastgesteld dat semiotiek de wetenschap van tekens is en dat door middel 

van deze semiotische tekens mensen betekenis geven aan alles wat zij met hun zintuigen waarnemen. 

Ten tweede is, aan de hand van de visuele sociale semiotiek, geconcludeerd dat er verschillende 

manieren zijn om semiotische tekens te gebruiken om een boodschap over te brengen op de kijker. Ten 

slotte is duidelijk geworden dat semiotische tekens de gedragsintentie van mensen kan beïnvloeden door 

een verandering teweeg te brengen in de gedragsattitude of de subjectieve norm. 

 Vervolgens is er een empirisch onderzoek uitgevoerd, bestaande uit een semiotische analyse 

van de TV-spot ‘Corona: klaar mee – herinnering maatregelen’ van de Rijksoverheid, een interview met 

een strateeg van reclamebureau Roorda die betrokken was bij het maken van de TV-spot en ten slotte 
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zijn twintig interviews gehouden met Nederlandse universitaire studenten. Het doel van dit empirische 

onderzoek was ten eerste om vast te stellen welke semiotische tekens er zijn gebruikt in de TV-spot, en 

waarom. Dit heeft een scala aan semiotische tekens voortgebracht. Vervolgens is er door middel van 

interviews vastgesteld welke betekenis aan deze semiotische tekens zijn gegeven door de respondenten. 

Dit heeft aangetoond dat de respondenten veelal dezelfde betekenis geven aan de gebruikte semiotische 

tekens. Ten slotte is onderzocht wat het effect was van de gebruikte semiotische tekens op de 

gedragsattitude en de subjectieve norm en de daaruit voortvloeiende gedragsintentie van Nederlandse 

universitaire studenten. Het onderzoek heeft aangetoond dat de gebruikte semiotische tekens geen 

invloed hebben gehad op de gedragsattitude van de respondenten. Er is wel een bescheiden invloed 

geconstateerd op de subjectieve norm. Deze bescheiden verandering van de subjectieve norm heeft een 

minimaal effect gehad op de gedragsintentie van de respondenten. Er is namelijk gebleken dat er maar 

één respondent van plan is om zijn of haar gedrag aan te passen door het kijken van de TV-spot. 

 De conclusie van het onderzoek luidt dat de gebruikte semiotische tekens geen invloed hebben 

gehad op de gedragsattitude van Nederlandse universitaire studenten, en een bescheiden invloed op de 

subjectieve norm. De daaruit voortvloeiende gedragsintentie is, dankzij die bescheiden invloed op de 

subjectieve norm, beïnvloed in minimale zin. Deze conclusie wordt zowel ondersteund door te kijken 

naar de veranderingen in de gedragsattitude en de subjectieve norm als door de antwoorden van de 

respondenten op de interviewvragen betreffende de gedragsintentie. Uiteindelijk heeft het bekijken van 

de TV-spot bij één van de twintig respondenten (5%) gezorgd voor een verandering van de 

gedragsintentie. De onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat het semiotische teken van de jonge 

man die ruimte geeft aan een oudere vrouw de meeste invloed heeft gehad op de subjectieve norm en 

daardoor de gedragsintentie. Over de andere semiotische tekens kan worden gezegd dat zij hebben 

bijgedragen aan de algehele vormgeving van de TV-spot, waardoor de boodschap van de TV-spot helder 

over kan worden gebracht op alle kijkers. Echter geven de onderzoeksresultaten niet aan dat zij direct 

van invloed zijn geweest op de gedragsattitude, de subjectieve norm of de gedragsintentie.  
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1. Inleiding 

 

Goede voornemens, mooie plannen en uitbundige feesten. Ook in 2020 draaide het begin van 

januari weer om het nieuwe jaar waar men met goede moed aan ging beginnen. Al snel werd duidelijk 

dat 2020 een bijzonder jaar zou worden, maar niet op de positieve manier waar veel mensen op hadden 

gehoopt. Het coronavirus werd halverwege januari gesignaleerd en de besmettingen begonnen al snel 

toe te nemen. In maart kreeg Nederland te maken met de eerste lockdown en na een reeks 

versoepelingen, ging in december 2020 de tweede lockdown van kracht (Rijksoverheid, z.d.-b). Het 

coronavirus houdt op het moment van schrijven Nederland, en de rest van de wereld, al meer dan een 

jaar in zijn greep. 

 

Aanleiding en probleemstelling 

Het coronavirus heeft op iedereen invloed, zo ook op Nederlandse universitaire studenten. In de 

media is er veel aandacht geweest voor de zorgwekkende situatie waarin veel studenten zich bevinden. 

Zo krijgen studenten een leerachterstand (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2020b), 

missen zij sociale contacten en is het aantal studenten met psychische klachten fors toegenomen door 

de coronacrisis (Hoger Onderwijs Persbureau, 2020). Sinds het begin van de crisis komen er ook 

negatieve berichten naar buiten over het gedrag van studenten. Zo hielden studenten illegale feestjes in 

een park (Wagemans, 2020) en zelfs in een rijdende bus (NOS, 2020). Tegelijkertijd zijn er ook heel 

veel studenten die niet bezig zijn met feesten (Egbers, 2021). Sterker nog, verreweg de meeste studenten 

hebben veel last van de coronacrisis, willen simpelweg weer normaal studeren en gedragen zich beter 

naar de geldende coronamaatregelen (NU.nl, 2021; Van Rooijen, 2021; Schoenmacker, 2021).   

 

Er is sprake van een interessante situatie waarbij twee groepen studenten ander gedrag vertonen. 

Er is een groot aantal studenten die zich wel houden aan de coronamaatregelen. Echter is er tegelijkertijd 

ook een aantal studenten die zich minder goed houden aan de coronamaatregelen. Dit is opmerkelijk, 

omdat er campagnes van de Rijksoverheid zijn die het gedrag van mensen proberen te beïnvloeden, 

namelijk om zich aan de coronamaatregelen te houden (Rijksoverheid, z.d.-a). Desondanks vertoont niet 

iedereen hetzelfde, goede gedrag. Na het analyseren van de campagne video’s blijkt dat er geen TV-

spotjes van de Rijksoverheid over het coronavirus zijn die zich specifiek richten op studenten. Daarnaast 

is het opvallend dat jongeren, de ‘algemenere’ groep die in leeftijd het meest overeenkomt met 

studenten, niet in alle TV-spotjes voorkomen. In de TV-spotjes waar jongeren wel inzitten, is dat maar 

sporadisch (Rijksoverheid, z.d.-a). De jongeren die in de TV-spotjes te zien zijn, geven het leven van 

studenten echter maar in zeer beperkte mate weer en laten veel situaties waar juist studenten mee te 

maken hebben onderbelicht. In de spotjes zitten de jongeren weliswaar buiten op een bankje of staan in 

de rij voor een winkel, maar er komen geen semiotische tekens in beeld over colleges volgen, studeren 
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of de specifieke woonsituatie van studenten. Door de coronacrisis wordt het onderwijs vrijwel volledig 

digitaal gegeven wat als gevolg heeft dat studenten veelal aan hun bureau en computer gekluisterd zijn. 

Deze situaties komen niet terug in de TV-spotjes en dat is opvallend, want door gebruik te maken van 

semiotische tekens die aansluiting vinden bij een bepaalde demografische groep, wordt hun gedrag 

effectiever beïnvloed dan met tekens die geen aansluiting bij hen vinden. Deze tekens kunnen effectief 

worden ingezet om een verandering teweeg te brengen bij de intentie om een bepaalde gedraging te 

vertonen; de gedragsintentie. Dit kan worden bereikt door invloed uit te oefenen op gedragsattitude en 

subjectieve norm van een individu. (Fishbein & Ajzen, 1975) Dit alles maakt het interessant om te 

onderzoeken hoe de TV-spotjes overkomen op studenten en om te onderzoeken of de gedragsintentie 

om de coronamaatregelen te volgen gedeeltelijk of volledig wordt beïnvloed door de tv-spotjes? 

 

Doelstelling 

Dit onderzoek komt voort uit bovenstaande vragen. Het heeft als doel om te analyseren of de 

gedragsattitude en de gedragsintentie van Nederlandse universitaire studenten om de coronamaatregelen 

te volgen, worden beïnvloed door de semiotische tekens uit de TV-spot ‘Corona: klaar mee – herinnering 

maatregelen’. Om deze doelstelling te bereiken zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Deze 

bestaan uit een centrale hoofdvraag en een zestal deelvragen.  

 

Vraagstelling 

Hoofdvraag In hoeverre beïnvloeden de semiotische tekens uit de TV-spot 'Corona: klaar mee 

- herinnering maatregelen' van de Rijksoverheid de gedragsattitude en subjectieve 

norm en de daaruit voortvloeiende gedragsintentie van Nederlandse universitaire 

studenten? 

 

Deelvraag 1 Wat is semiotiek? 

Deelvraag 2 Welke semiotische tekens zijn van invloed op het zo effectief mogelijk 

overbrengen van een boodschap? 

Deelvraag 3 Hoe draagt semiotiek bij aan het analyseren van gedrag van ontvangers van 

beelden zoals de TV-spot ‘Corona: klaar mee - herinnering maatregelen'?  

Deelvraag 4 Welke semiotische tekens zijn gebruikt in de TV-spot 'Corona: klaar mee - 

herinnering maatregelen'? 

Deelvraag 5 Welke betekenis geven Nederlandse universitaire studenten aan de gebruikte 

semiotische tekens in de TV-spot 'Corona: klaar mee - herinnering maatregelen'? 

Deelvraag 6 Wat is het effect van de gebruikte semiotische tekens op de gedragsattitude en de 

subjectieve norm en de daaruit voortvloeiende gedragsintentie van Nederlandse 

universitaire studenten?  
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Deze onderzoeksvragen zullen worden beantwoord aan de hand van data die zijn vergaard door 

gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden. Zo wordt er gewerkt met een uitgebreide 

literatuurstudie. Deze literatuurstudie legt de basis voor het analyseren van de TV-spot en het houden 

van een reeks interviews. Dit zal verder worden uitgewerkt bij het hoofdstuk over de methoden.  

Maatschappelijke relevantie 

De maatschappelijke relevantie ligt in het belang van het onderwerp: de coronacrisis en de 

pogingen van de overheid om een specifieke groep burgers (studenten) te stimuleren om zich aan de 

coronamaatregelen te houden. Ook al is de situatie minder schrijnend dan voorheen, de coronacrisis 

slaat nu nog steeds om ons heen en een aantal maatregelen waar het spotje over gaat (Rijksoverheid, 

z.d.-a) gelden nog steeds – ook voor studenten. Echter blijkt uit recent onderzoek dat men zich veel 

minder goed aan de coronamaatregelen houdt. Men houdt namelijk minder afstand en draagt minder 

vaak buitenshuis mondkapjes (Kranenburg, 2021). De resultaten uit dit onderzoek kunnen de overheid 

helpen, omdat duidelijk wordt of semiotische tekens van invloed op het gedrag van Nederlandse 

universitaire studenten ten opzichte van het volgen van de coronamaatregelen. Deze resultaten kunnen 

worden gebruikt om toekomstige campagnes effectiever vorm te geven tijdens internationale 

(gezondheids)crises. 

 

Wetenschappelijke relevantie 

Er is eerder onderzoek uitgevoerd over campagnes gericht op jongeren en tevens over de rol van 

overheidscommunicatie tijdens (gezondheids)crises. Zo schrijven Gomez, Passerini & Hare (2006) over 

het belang van verschillende communicatieniveaus tijdens een gezondheidscrisis en gaan Den Ouden & 

Doorschot (2010) in op hoe jongeren reageren op bepaald taalgebruik in overheidscampagnes. In 2019 

is door BrandAmbassadors, Trimbos Instituut, GGD-regio Utrecht (GGDrU) en RadarAdvies een 

onderzoek gedaan naar de rol van influencers bij het stimuleren van gezond gedrag bij jongeren 

(Wiemer, 2019). Echter is in onze moderne samenleving nog geen pandemie uitgebroken die het land 

in zo’n crisis heeft gegooid als nu. Er is dus ook geen onderzoek gedaan naar overheidscampagnes en 

of studenten hierdoor beïnvloed worden tijdens zo’n crisis. De resultaten van dit onderzoek vormen een 

interessante wetenschappelijke basis om op voort te bouwen door middel van vervolgonderzoek om zo 

meer kennis te vergaren over het vormgeven van overheidscampagnes die zich richten op 

gedragsveranderingen bij studenten tijdens internationale (gezondsheids)crises. 
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Leeswijzer 

De verschillende onderdelen van het onderzoek worden in aparte hoofdstukken besproken. 

Hoofdstuk 2 bestaat uit een toelichting op alle gebruikten methoden in dit onderzoek. Vervolgens wordt 

in hoofdstuk 3 de literatuurstudie besproken. In dit hoofdstuk worden deelvragen 1, 2 en 3 beantwoord. 

Hoofdstuk 4 draait om alle resultaten die zijn vergaard tijdens het empirische onderzoek. Het hoofdstuk 

bestaat uit drie delen: de semiotische analyse van de TV-spot, het interview met de strateeg van Roorda 

die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de TV-spot en ten slotte de analyse van de interviews 

met de Nederlandse universitaire studenten. Hoofdstuk 5 bestaat uit het bespreken van de resultaten door 

een koppeling te maken tussen de literatuurstudie en het empirisch onderzoek. In hoofdstuk 6, de 

conclusie, wordt er antwoord gegeven op alle deelvragen en de hoofdvraag. Als laatste staat in hoofdstuk 

7 de discussie centraal waarin we reflecteren op zowel het onderzoeksproces als het onderzoek zelf. 

Tevens worden hier aanbevelingen aangedragen voor vervolgonderzoek.  

 

2. Methoden 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de methodologie van dit onderzoek. Dit wordt gedaan door 

uit te leggen welke methoden zijn gebruikt en waarom. Om te beginnen komt de literatuurstudie aan 

bod. Als tweede wordt de kwalitatieve aard van het onderzoek besproken en ten derde het empirisch 

onderzoek. Hier wordt aandacht besteed aan de keuze om de TV-spot ‘Corona: klaar mee – herinnering 

maatregelen’ (Rijksoverheid, z.d.-a) te gebruiken voor dit onderzoek, de semiotische analyse van dit 

spotje en de interviews. Vervolgens wordt ingegaan op de methoden omtrent dataverwerking. Ten slotte 

worden de betrouwbaarheid, de validiteit en de generaliseerbaarheid van dit onderzoek besproken. 

Literatuurstudie 

De literatuurstudie vormt de theoretische fundering van dit onderzoek. In dit hoofdstuk wordt 

wetenschappelijke relevante informatie gepresenteerd waar dit onderzoek op is gebaseerd. Dit wordt 

gedaan aan de hand van de deelvragen 1 tot en met 3. Deze deelvragen maken duidelijk hoe de 

verzamelde literatuur weet bij te dragen aan dit onderzoek en uiteindelijk aan het beantwoorden van de 

hoofdvraag.  

Allereerst wordt met het beantwoorden van deelvraag 1 duidelijk gemaakt wat semiotiek is. 

Deze wetenschappelijke stroming is de centrale theorie van dit onderzoek en biedt de benodigde kennis 

om semiotische tekens te herkennen en om te onderzoeken hoe door mensen betekenis wordt gegeven 

aan deze tekens. Vervolgens wordt door deelvraag 2 te beantwoorden duidelijk gemaakt hoe beelden 

een boodschap kunnen overbrengen en hoe hier verschillen in kunnen ontstaan door gebruik te maken 
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van verschillende semiotische tekens. De laatste theoretische deelvraag, deelvraag 3, maakt duidelijk 

hoe gedrag kan worden geanalyseerd en wat de rol van semiotiek hierin kan zijn. 

De wetenschappelijke literatuur is op meerdere manieren verzameld. Zo wordt voornamelijk 

gebruik gemaakt van scholar.google.nl waar veel artikelen beschikbaar zijn door gebruik te maken van 

de extensie van de Universiteit Utrecht. Om geschikte publicaties te vinden wordt gebruik gemaakt van 

belangrijke zoektermen, zoals: semiotiek, semiotics, identificatie, persuasion, tekens, gedrag, behavior, 

theory of reasoned action, visuele sociale semiotiek. Door gebruik te maken van zowel Nederlandstalige 

als Engelstalige zoektermen, wordt gezorgd voor een zo breed mogelijk zoekspectrum. Bij sommige 

artikelen zijn ook de bronnenlijsten bestudeerd die in dat artikel zijn gebruikt om zo tot andere, relevante 

publicaties te komen. Tevens is dit gedaan door op scholar.google.com gebruik te maken van de optie 

‘verwante artikelen’. Ten slotte worden ook publicaties gebruikt die vanuit de B&O master zijn 

aangereikt.  

Kwalitatief onderzoek 

Voor een onderzoek kan gebruik worden gemaakt van kwantitatief onderzoek, kwalitatief 

onderzoek of een combinatie van beiden; mixed methods. Bij kwantitatief onderzoek wordt gebruik 

gemaakt van veelal numerieke data en het onderzoek draait om het zoeken van verbanden of conclusies 

in die data. Bij kwalitatief onderzoek bestaan de data echter vaak uit woorden, afbeeldingen of 

observaties, waar een essentieel onderdeel is weggelegd voor het interpreteren van deze data. Dit zorgt 

voor een duidelijke betekenisgeving aan deze data en zo kunnen er antwoorden worden gegeven op de 

vragen die centraal staan in het onderzoek. Bij dit onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van numerieke 

data, maar van data die voortvloeien uit interviews met respondenten die hun ervaringen bevatten. 

Omdat de data voor dit onderzoek bestaat uit ervaring en opmerkingen van respondenten die door middel 

van semigestructureerde interviews worden vergaard, waarbij het draait om de interpretatie van deze 

data, is dit onderzoek kwalitatief van aard. (O’Leary, 2017)  

In dit onderzoek zal worden onderzocht wat de invloed is van de semiotische tekens uit de TV-

spot ‘Corona: klaar mee – herinnering maatregelen’ op de gedragsattitude, subjectieve norm en de 

daaruit voortvloeiende gedragsintentie van Nederlandse universitaire studenten om de 

coronamaatregelen te volgen. Dit zal worden gedaan door data te vergaren middels een reeks 

semigestructureerde interviews en deze vervolgens te analyseren. Aan de hand van de analyse van deze 

specifieke data kunnen antwoorden worden gezocht op de vragen die centraal staan.  

Empirisch onderzoek 

Het beantwoorden van deelvragen 4 tot en met 6 en uiteindelijk de hoofdvraag zal worden 

gedaan aan de hand van data die worden vergaard door middel van empirisch onderzoek. Alle 

onderdelen van het empirisch onderzoek worden in deze paragraaf besproken. Het gaat om de 
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verantwoording voor de keuze van de TV-spot, de semiotische analyse van de TV-spot en de 

verschillende interviews.  

TV-spot 

Er is gekozen om de TV-spot ‘Corona: klaar mee – herinnering maatregelen’ (Rijksoverheid, 

z.d.-a) te gebruiken voor dit onderzoek, omdat dit spotje het meest recente televisiespotje van de 

Rijksoverheid is (Rijksoverheid, z.d.-a). In de inleiding is aangegeven dat maar weinig jongeren 

voorkomen in de TV-spots van de Rijksoverheid en dat zij het leven van studenten zeer beperkt 

weergeven. Deze TV-spot is een van de weinige TV-spots waar de jongeren wel te zien zijn waardoor 

het interessant is om te gebruiken voor een onderzoek over het gedrag van studenten. Ten slotte is de 

TV-spot geschikt voor dit onderzoek, omdat enkele coronamaatregelen, zoals de ‘anderhalve meter’-

regel, nog steeds gelden (Rijksoverheid, 2021), dus de ‘herinnering maatregelen’, zoals die in de titel 

van de TV-spot te zien zijn, is nog steeds aan de orde. 

Semiotische Analyse 

Voor het verloop van het onderzoek is het cruciaal om te beginnen met het uitvoeren van een 

semiotische analyse van de TV-spot ‘Corona: klaar mee – herinneringen maatregelen’. Dankzij het 

analyseren van de TV-spot wordt het namelijk onder andere duidelijk welke tekens in de TV-spot 

voorkomen. Deze tekens worden uitgediept aan de hand van de semiotische begrippen signifier, 

signified, denotatie en connotatie (Chandler, 2017). Voor de semiotische analyse zal de TV-spot worden 

opgedeeld in schermafbeeldingen. Zo wordt de video met bewegende beelden opgedeeld in losse, 

stilstaande afbeeldingen, zoals afbeelding 1 laat zien. Deze schermafbeeldingen kunnen eenvoudig 

worden geanalyseerd aan de hand van de theorieën die worden besproken in de literatuurstudie. Zo 

wordt de semiotiek gebruikt om de gebruikte tekens vast te stellen die te zien zijn in de 

schermafbeeldingen en mogelijke betekenissen van deze tekens. Vervolgens wordt gebruik gemaakt van 

de visuele metafuncties van Harrison (2003). Door middel van de visuele metafuncties kan worden 

vastgesteld welke tekens de schermafbeeldingen bevatten en hoe deze bijdragen aan het overbrengen 

van de boodschap van de video. 

 

Afbeelding 1 - Voorbeeld schermafbeelding TV-spot 'Corona: klaar mee - herinnering maatregelen' (Rijksoverheid, 2020) 
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Interview Roorda 

Voor de volledigheid van de analyse, zal er ook een interview worden gehouden met iemand 

van het Reclamebureau Roorda. Roorda is de maker van de TV-spot. Dit interview is bedoeld om 

antwoord te krijgen op vragen die alleen de maker van de TV-spot weet, namelijk het doel van de 

campagne, de doelgroep, welke semiotische tekens (bewust of onbewust) zijn gebruikt en of er sprake 

is van een effectmeting van de campagne. De uitkomsten van dit interview worden later in dit onderzoek 

vergeleken met de uitkomsten van de interviews met de UU-studenten.  

Interviews 

Voor het verzamelen van alle data wordt gebruik gemaakt van diepte-interviews met een 

semigestructureerd karakter. De interviews zijn semigestructureerd, omdat enerzijds bepaalde topics aan 

bod moeten komen, anderzijds, omdat het tijdens de interviews volledig draait om de perceptie van de 

respondenten. Het is van belang dat door de onderzoeker zo min mogelijk wordt gestuurd tijdens de 

interviews. Op die manier zijn de antwoorden van de respondenten het meest authentiek en betrouwbaar.  

Concepten. Het startpunt van dit kwalitatieve onderzoek is het opstellen van de belangrijkste 

concepten die de spil vormen van de semigestructureerde interviews. Deze concepten vestigen de 

aandacht op belangrijke kenmerken van het onderzoek, namelijk de invloed van semiotische tekens op 

gedrag, en bieden richtlijnen voor het onderzoek (Bowen, 2006). Voor dit onderzoek wordt gebruik 

gemaakt van de volgende concepten: 

• Gedragsintentie; 

• Subjectieve norm;  

• Gedragsattitude;  

• Identificatie. 

Alle vier concepten komen voort uit het literatuuronderzoek. Het zijn concepten die volgens de 

verzamelde literatuur een rol spelen bij het vormen en voorspellen van gedrag en dit onderzoek draait 

om gedrag dat mogelijk wordt beïnvloed door tekens. Deze concepten zullen de rode draad vormen in 

de interviews en zijn verwerkt in de topiclist van de interviews (zie Bijlage 1). 

Respondenten. De focus van dit onderzoek ligt op de invloed van de TV-spot ‘Corona: klaar 

mee – herinnering maatregelen’ op de gedragsattitude, subjectieve norm en de daaruit voortvloeiende 

gedragsintentie van Nederlandse universitaire studenten om de coronamaatregelen te volgen. De keuze 

voor Nederlandse universitaire studenten is gebaseerd op het feit dat zij vorig jaar maar mondjesmaat 

fysiek onderwijs konden krijgen en sinds december 2020 helemaal geen fysiek onderwijs hebben mogen 

genieten (Schoenmacker, 2021). Studenten op het middelbare beroepsonderwijs hebben echter wel meer 

ruimte gekregen om ook fysieke lessen te krijgen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

2021). Daarnaast bestaat er een kleine afstand tussen mijzelf en Nederlandse universitaire studenten, 
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omdat ikzelf ook val onder die doelgroep. Hierdoor zijn de Nederlandse universitaire studenten 

eenvoudig om te benaderen. Dit vergroot de haalbaarheid van het onderzoek.  

De respondenten zijn benaderd door gebruik te maken van de sneeuwbal-methode. Ik ben 

begonnen bij een respondent die ikzelf heb benaderd. Vervolgens heeft die respondent mij doorverwezen 

naar twee andere Nederlandse universitaire studenten die hij of zij kent en mee wilden werken aan dit 

onderzoek. Vervolgens hebben die twee respondenten hetzelfde gedaan en dit proces heeft zich herhaalt 

totdat er uiteindelijk 20 respondenten waren. Door gebruik te maken van een sneeuwbal-methode bij het 

verzamelen van respondenten is een diverse steekproef gevormd met studenten van vier verschillende 

universiteiten, zoals is weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1. Overzicht universiteiten respondenten 

Universiteit Respondenten 

 

Universiteit Leiden R1, R2, R3, R7, R11, R13, R15, R17, R19, R20 

Vrije Universiteit Amsterdam R8, R16 

Universiteit Utrecht R5, R6, R9, R10, R12, R14, R18 

Erasmus Universiteit Rotterdam R4 

 

Dataverwerking 

De data van het onderzoek komen voort uit de interviews met de respondenten. Deze interviews 

worden opgenomen, getranscribeerd en vervolgens gecodeerd. Het transcriberen van de interviews 

gebeurt aan de hand van de opnames die worden gemaakt bij ieder interview. Om van deze transcripten 

tot bruikbare data te komen, moeten de transcripten worden geordend. Dit wordt gedaan door de 

transcripten te coderen. Het coderen van de transcripten zal gebeuren in drie stappen: open coderen, 

axiaal coderen en ten slotte selectief coderen. (Neuman, 2014) Bij open coderen worden codes 

toegekend aan stukjes tekst uit de transcripten. Deze codes geven aan waar de tekst over gaat. Zo kunnen 

de eerste thema’s van het interview worden herkend. Bij de volgende stap, axiaal coderen, ligt de focus 

voornamelijk op de codes zelf. Bij axiaal coderen worden de codes die zijn toegekend aan de transcripten 

bij het open coderen met elkaar vergeleken – welke overeenkomsten en verschillen zijn er te herkennen? 

Er kunnen vervolgens nieuwe codes worden toegevoegd, codes worden weggehaald of codes worden 

samengevoegd. Ten slotte worden alle codes bij selectief coderen onder de loep gelegd. Bij deze fase 

van coderen worden eventuele relaties tussen codes blootgelegd. Hier worden de belangrijkste thema’s 

van de interviews bepaalt die de kern van het resultaat van dit onderzoek zullen vormen. (Neuman, 

2014) 
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Betrouwbaarheid, validiteit en generaliseerbaarheid 

Een goed onderzoek moet betrouwbaar en valide zijn. Een betrouwbaar onderzoek is een 

onderzoek wat, indien het opnieuw wordt uitgevoerd, consistente resultaten weet te presenteren. Dit 

wordt gewaarborgd door goed uitgewerkte onderzoeksmethoden. De validiteit van een onderzoek draait 

om de relevante ‘waarheid’ van het onderzoek. Waarheid gaat in dit geval over het correct weergeven 

van de data en de resultaten, zodat het overeenkomt met de werkelijkheid/de werkelijke situatie; het 

moet overeenkomen met de waarheid (Neuman, 2014).  

Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van een onderzoek wordt bepaald door de opzet van het onderzoek. Als de 

opzet van een onderzoek zo min mogelijk ruimte laat voor fouten, afwijkingen en andere interpretaties 

komt dat de betrouwbaarheid ten goede. Bij kwalitatief onderzoek wordt het resultaat in grote mate 

beïnvloed door de onderzoeker en de gebruikte methoden. Dit komt door de interpretatieve aard van de 

vergaarde data en komt de betrouwbaarheid niet ten goede (Neuman, 2014). Desondanks zijn er 

manieren waardoor de betrouwbaarheid van het onderzoek kan worden vergroot. In dit onderzoek wordt 

bijvoorbeeld bij het afnemen van de interviews gebruik gemaakt van een algemene topiclist. Deze 

topiclist bevat alle belangrijke concepten die bijdragen aan het verzamelen van data die bruikbaar is 

voor het beantwoorden van de hoofdvraag en deelvragen. Door deze topiclist bij ieder interview 

hetzelfde te laten, neemt de betrouwbaarheid toe. Daarnaast zijn de interviews semigestructureerd, 

waarbij zo min mogelijk sturing door de onderzoeker is. Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid van het 

onderzoek. Tevens wordt de betrouwbaarheid van het onderzoek gewaarborgd door alle interviews op 

te nemen en te transcriberen. Deze transcripten worden bewaard.  

Validiteit 

Zoals eerder beschreven, draait validiteit om hoe het onderzoek de waarheid weet weer te geven. 

Validiteit kan worden verdeeld in interne validiteit en externe validiteit. (Neuman, 2014)  

De interne validiteit van een onderzoek richt zich op de overeenkomst tussen het resultaat van 

het onderzoek en het beoogde doel van het resultaat. Dit kan worden beïnvloed door fouten in de 

originele onderzoeksopzet die resulteren in conclusies die niet overeenkomen met het beoogde resultaat 

(Neuman, 2014). In dit onderzoek wordt de interne validiteit gewaarborgd door gebruik te maken van 

een breed scala aan bronnen, zoals wetenschappelijke artikelen en boeken. Het gebruik van meerdere 

bronnen verbetert de interne validiteit ten opzichte van het gebruik van een enkele theorie of bron als 

basis van het onderzoek. (Neuman, 2014) Verder wordt de interne validiteit bevorderd door gebruik te 

maken van de sneeuwbal-methode om respondenten te verzamelen. Dit zorgt ervoor dat de resultaten 

overeenkomen met het beoogde doel: namelijk de gedragsintentie van Nederlandse universitaire 

studenten analyseren.  
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De externe validiteit van het onderzoek wordt bepaald door de generaliseerbaarheid van de 

onderzoeksresultaten (Neuman, 2014). Dit onderzoek bestaat uit resultaten van twintig respondenten. 

Deze respondenten zijn Nederlandse universitaire studenten van verschillende universiteiten. In 

Nederland zijn ruim 260.000 universitaire studenten (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

2020a). Door het feit dat er maar twintig respondenten zijn ten opzichte van 260.000 studenten, kunnen 

de onderzoeksresultaten niet gegeneraliseerd worden en is de externe validiteit van het onderzoek laag. 

Dit onderzoek heeft een hoge mate van betrouwbaarheid met een hoge mate van interne 

validiteit. Echter is er sprake van weinig externe validiteit. Dit komt door het lage aantal respondenten.  

 

3. Literatuurstudie 

 

In deze literatuurstudie wordt de wetenschappelijke basis gelegd voor dit onderzoek. De 

hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: “In hoeverre beïnvloeden de semiotische tekens uit de TV-

spot 'Corona: klaar mee - herinnering maatregelen' van de Rijksoverheid de gedragsattitude en 

subjectieve norm en de daaruit voortvloeiende gedragsintentie van Nederlandse universitaire 

studenten?” Om tot het antwoord op deze vraag te komen, zijn een zestal deelvragen opgesteld, waarvan 

deelvraag 1 tot en met 3 theoretische deelvragen zijn. Deze deelvragen zullen in dit hoofdstuk worden 

beantwoord om richting te geven aan de theoretische inzichten die van belang zijn voor het verloop van 

het empirische deel van dit onderzoek. 

Voor dit onderzoek is een belangrijke rol weggelegd voor de wetenschappelijke tekenleer: de 

semiotiek (Chandler, 2017). Deze vorm van wetenschap draait volledig om tekens en hun waarde en zal 

als eerste worden behandeld door in te gaan op deelvraag 1:”Wat is semiotiek?”. Het bespreken en 

definiëren van semiotiek zal worden gedaan door in te gaan op belangrijke concepten van de tekenleer 

zoals: tekens, signified & signifier en connotatie & denotatie (Chandler, 2017). Door deelvraag 1 te 

beantwoorden en zo vast te stellen wat semiotiek precies behelst, wordt de theoretische basis van dit 

onderzoek gevormd. Dankzij deze theoretische basis is het mogelijk om verschillende tekens en 

betekenissen vast te stellen in de TV-spot. Vervolgens zal met deelvraag 2 worden gekeken naar de 

verschillende semiotische tekens die een afbeelding kan bevatten die van invloed zijn op het 

overbrengen van een boodschap en hoe dit geanalyseerd kan worden. Voor het beantwoorden van deze 

deelvraag zal gebruik worden gemaakt van de semiotische stroming: de visuele sociale semiotiek. 

Volgens deze semiotische stroming wordt het proces van betekenisgeving beïnvloed door de omgeving 

en de cultuur waarin iemand zich bevindt. Harrison (2003) gaat in haar artikel dieper in op de visuele 

sociale semiotiek door uit te leggen wat voor verschillende soorten afbeeldingen er zijn en presenteert 

drie visuele metafuncties: de representationele metafunctie, de interpersoonlijke metafunctie en de 
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compositionele metafunctie. Deze metafuncties bevatten verschillende semiotische tekens en elementen 

die afbeeldingen kunnen bevatten en van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van een afbeelding om 

een boodschap over te brengen en kunnen eenvoudig worden geanalyseerd (Harrison, 2003). Dit zal dan 

ook worden gedaan bij de TV-spot 'Corona: klaar mee - herinnering maatregelen'. 

Zodra het duidelijk is wat semiotiek is, hoe een afbeelding een boodschap kan overbrengen en 

hoe dit geanalyseerd kan worden, zal er worden gekeken naar hoe gedrag van Nederlandse universitaire 

studenten kan worden geanalyseerd door gebruik te maken van onder andere de semiotiek. Deelvraag 3 

richt zich op dit onderwerp. Het beantwoorden van deze deelvraag zal worden gedaan aan de hand van 

de Theory of Reasoned Action (TRA) (Fishbein & Ajzen, 1975). Deze theorie maakt het namelijk 

mogelijk om gedrag van personen te voorspellen aan de hand van de gedragsintentie die iemand heeft 

voor het wel of niet uitvoeren van een bepaalde gedraging. De gedragsintentie bestaat uit de 

gedragsattitude en de subjectieve norm. De gedragsattitude richt zich op de evaluatie en risico’s van de 

gedraging en de subjectieve norm draait om de invloed en mening van anderen in de omgeving van de 

persoon (Fishbein & Ajzen, 1975). Volgens de TRA is het mogelijk om het gedrag van iemand te 

beïnvloeden door een campagne. Dit kan worden gedaan door invloed uit te oefenen op de 

gedragsattitude en de subjectieve norm (Hoeken, 1998). 

Semiotiek 

De basis van dit onderzoek wordt gevormd door de semiotiek. Om een duidelijk beeld te krijgen 

van deze wetenschap is deelvraag 1 opgesteld: “Wat is semiotiek?” Semiotiek is de wetenschap die 

bekend staat als ‘de studie van tekens’. In de wereld waarin wij leven, worden wij constant blootgesteld 

aan tekens. Deze tekens gebruiken wij om onze wereld te begrijpen. Het proces van betekenisgeven en 

begrijpen van de tekens speelt constant. Zo ook tijdens communicatieprocessen en tijdens campagnes. 

De mens is dan ook wel Homo significans – betekenisgever (Chandler, 2017). De tekens die wij 

gebruiken om betekenis te geven aan de wereld, zijn overal. Zo zijn tekens bijvoorbeeld woorden en 

geluiden, maar ook geuren, smaken, objecten en gebeurtenissen. Dit zijn allemaal tekens die door 

mensen worden geïdentificeerd en er waar de mens een bepaalde betekenis aan geeft. Dit proces van 

identificeren en het geven van een betekenis aan tekens is waar semiotiek om draait. (Chandler, 2017) 

Semiotiek is de wetenschap die bekend staat als ‘de studie van tekens’ of zoals de definitie van 

semioticus Umberto Eco stelt: “semiotics is concerned with everything that can be taken as a sign” 

(Chandler, 2017, p. 2). Het is een eeuwenoude vorm van wetenschap die al werd beoefend door 

Hippocrates rond 400 voor christus, maar de meest gerenommeerde semiotici zijn Ferdinand de Saussure 

(1857-1913) en Charles Sander Peirce (1839-1914). Zij worden beschouwd als de grondleggers van de 

moderne semiotiek. Het semiotische model van Saussure zal dan ook worden gebruikt in dit onderzoek. 

(Chandler, 2017) 
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Tekens 

Het draait bij semiotiek om tekens. Zoals eerder besproken, kunnen tekens allerlei vormen 

aannemen: woorden, geluiden, geuren, smaken, objecten, gebeurtenissen en nog veel meer (Chandler, 

2017). Dit zijn echter ‘betekenisloze’ entiteiten, die pas echt semiotische tekens genoemd mogen worden 

zodra mensen er een betekenis of waarde aan toebedelen. Een teken kan een betekenis krijgen door 

middel van twee elementen: referentie en zin. De referentie en de zin vormen een link tussen aan de ene 

kant een object in de werkelijke en tastbare realiteit, de referentie, en aan de andere kant een concept uit 

iemands geest die een betekenis geeft aan dat object, de zin (Chandler, 2017). Zo kan iemand een teken 

vormen door een object in de wereld (referentie) te koppelen aan een betekenis uit zijn geest (zin). Denk 

bijvoorbeeld aan een schaal in de keuken. Iemand kan daar een appel zien liggen (referentie) en weet 

uit zijn hoofd dat het object wat hij zojuist heeft waargenomen een stuk fruit is (zin).  

Signifier en signified 

Het meest bekende semiotische model komt van een van de grondleggers van de moderne 

semiotiek: Ferdinand de Saussure. Het model, The Saussurean Model, is door Saussure, als taalkundige, 

gebaseerd op taal. Het Saussurean Model stelt dat taal een systeem is dat bestaat uit tekens en dat deze 

tekens ook alleen waardevol zijn in dit taalkundige systeem. Volgens dit model bestaat een teken uit 

twee elementen: de signifier en de signified. Deze elementen kunnen niet los van elkaar worden gezien 

en vormen samen een teken. De signifier duidt iets tastbaars aan; een concreet en tastbaar iets. Aan de 

signifier hangt nog geen vorm van waarde. De waarde wordt gegeven door de signified aan tekens die 

in relatie staan met de signifier (Chandler, 2017). Dit kan het beste worden geïllustreerd aan de hand 

van een simpel voorbeeld, namelijk een gesproken woord. Iemand kan het woord ‘stoel’ uitspreken. Dit 

is de signifier, want op zichzelf heeft het geluid geen waarde. Dit wordt gedaan doordat in ons hoofd 

een koppeling wordt gemaakt met het beeld van een stoel; de signified. Op het moment dat het beeld 

van een stoel wordt gekoppeld aan de klanken die het woord ‘stoel’ vormen, krijgt het de waarde. 

Het Saussurean Model is gericht op taal. Hierdoor is de signifier volgens Saussure een geluid; 

een zogenaamd “akoestisch beeld”, zoals het voorbeeld laat zien (Chandler, 2017, p. 14). Echter is de 

definitie van de signifier later uitgebreid tot materialistische en tastbare voorwerpen. Deze definitie van 

signifier zal ook worden toegepast in dit onderzoek. 

Connotatie en denotatie 

De signified geeft volgens het Saussurean Model waarde aan tekens. Deze waarde wordt 

gevormd door twee elementen: connotatie en denotatie. Denotatie draait om een heldere en specifieke 

betekenis van een teken. Denk bijvoorbeeld aan een definitie uit een woordenboek. Denotatie vormt zo 

een basis waarop verder kan worden gebouwd door connotaties. Connotaties zijn persoonlijke 

betekenissen die iemand aan een teken geeft en kunnen worden gevormd door iemands persoonlijkheid 



21 

 

of culturele invloeden (Chandler, 2017). De connotaties die mensen aan bepaalde tekens geven, kunnen 

dus enorm verschillen afhankelijk van zaken zoals hun omgeving of overtuigingen.  

Het antwoord op de vraag “Wat is semiotiek?” luidt dat semiotiek de wetenschap omtrent tekens 

is. De semiotiek laat ons begrijpen hoe tekens worden opgenomen door mensen en hoe zij aan deze 

tekens betekenis geven. Semiotiek is dus de wetenschap die ons laat zien hoe wij betekenis geven aan 

alles wat wij dagelijks zien en tot ons nemen. 

Visuele Sociale Semiotiek en identificatie 

Nu het duidelijk is wat semiotiek is en hoe leven bestaat uit tekens, kan een stap verder worden 

gegaan, namelijk naar het analyseren van afbeeldingen. Voor dit onderzoek wordt een video 

geanalyseerd. Een video kan worden opgedeeld in een reeks afbeeldingen en in deze afbeeldingen zijn 

ook weer verschillende semiotische tekens te zien die voor mensen een bepaalde betekenis hebben. Met 

deze tekens wordt een bepaalde boodschap overgebracht door de video. Deelvraag 2 gaat hierop in: 

“Welke semiotische tekens zijn van invloed op het zo effectief mogelijk overbrengen van een 

boodschap?” Het antwoord op deze vraag zal voorvloeien uit het behandelen van de visuele sociale 

semiotiek en identificatie.  

Alvorens in te gaan op de verschillende elementen die afbeeldingen kunnen bevatten, is het 

belangrijk om de visuele sociale semiotiek te beschrijven. In het artikel van Harrison “How Still Images 

Make Meaning” (2013) wordt deze semiotische stroming besproken. De visuele sociale semiotiek stelt 

dat de betekenis van tekens wordt gevormd door een wisselwerking tussen de zender en de ontvanger, 

waarbij een belangrijke rol ligt weggelegd voor de invloed van overtuigingen en waarden uit de 

omgeving van beide actoren (Harrison, 2013).  

Sociale semiotiek 

Aan de basis van de visuele sociale semiotiek ligt de sociale semiotiek. Deze semiotische 

stroming richt zich op het gebruik van tekens in een sociale gemeenschap en hanteert hier drie principes 

voor: 

1. “Semiotici geloven dat iedereen de wereld ziet door middel van tekens; 

2. De betekenis van tekens wordt gevormd door mensen en kan niet los van hen en hun 

sociale/culturele gemeenschap worden gezien;  

3. Semiotische systemen bieden mensen een reeks middelen om betekenis te geven.” 

(Harrison, 2013, p. 48) 

De kern van de sociale semiotiek is het feit dat er allerlei verschillen bestaan tussen 

verschillende gemeenschappen. Deze verschillen zijn van invloed op de betekenissen die in deze 

gemeenschappen worden gegeven aan tekens. Hierdoor kan een bepaald teken in gemeenschap A een 

hele andere betekenis hebben in gemeenschap B. (Harrison, 2013) Zo wordt de kleur wit in het westen 
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geassocieerd met het huwelijk of geboorte, maar in het oosten van de wereld staat de kleur wit symbool 

voor de dood en verdriet (Inspirerend Leven, 2016).  

Visuele sociale semiotiek 

De visuele sociale semiotiek is een semiotische substroom die voortbouwt op de fundering die 

gelegd is door de sociale semiotiek. De stroom, ontstaan in 1990 en uitgewerkt door C. Jewitt en R. 

Oyama, richt zich op de werking en invloed van afbeeldingen als tekens – hoe kunnen zij worden 

gebruikt en hoe kan dat worden geïnterpreteerd? Afbeeldingen kunnen met verschillende bedoelingen 

worden gemaakt en vervolgens worden gebruikt door de zender. Dit heeft vervolgens een bepaalde 

invloed op de interpretatie van de ontvanger. Door gebruik te maken van verschillende semiotische 

tekens in een afbeelding kan er worden gezorgd voor een sterke of zwakke connectie tussen de 

boodschap en de ontvanger. (Harrison, 2013) 

Soorten afbeeldingen 

Om de semiotische werking van afbeeldingen beter te begrijpen, laat Harrison zien dat er drie 

verschillende soorten afbeeldingen zijn die in ons dagelijks leven te zien zijn. Elke soort afbeelding 

heeft eigen en unieke elementen: een icoon, een index en een symbool (Harrison, 2013, p. 50). 

Icoon Een afbeelding kan worden bestempeld als een icoon, als het overeenkomt met de 

beeltenis van iets wat algemeen bekend is. Dit kan een object zijn, maar ook een 

persoon. Denk hierbij aan bekende schilderijen zoals de Nachtwacht of aan een huisje 

op een webpagina wat staat voor de homepage, zoals te zien is in afbeelding 2. 

(Harrison, 2013) 

 

 

 

Index Een afbeelding welke niet herkenbaar is door de overeenkomst met een object of 

persoon, maar doordat de relatie tussen de afbeelding en het concept waar het voor 

staat bekend is een index. Harrison presenteert het voorbeeld van een windvaan. 

Hoewel een windvaan niet lijkt op enig aspect van weer, is het algemeen geaccepteerd 

als iets wat te maken heeft met wind. Ook wordt het voorbeeld gegeven van een pijltje 

waarvan de punt omhoog wijst op een website, zoals te zien is in afbeelding 3. Dit duidt 

de bovenkant van een website aan. (Harrison, 2013) 

 

 

 

 

Afbeelding 2 - Icoon huisje (Harrison, 2013, p. 50) 

Afbeelding 3 - Index pijltje (Harrison, 2013, p. 50) 
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Symbool Zodra een afbeelding niet herkenbaar is door enige vorm van connectie tot een object 

of persoon, maar doordat het een gebruik is of iets wat wij hebben geleerd, dan is het 

een symbool. Een woord is een symbool, want een woord op zichzelf heeft geen 

verbintenis of gelijkenis met hetgeen waar het voor staat, maar de betekenis ervan is 

bekend. Harrison illustreert een symbool door middel van een zin van een website te 

laten zien met een streep eronder. Door deze streep weet men dat het een link is waarop 

geklikt kan worden, zoals te zien is in afbeelding 4. (Harrison, 2013) 

 

 

Visuele Metafuncties 

Nu het duidelijk is welke soorten afbeeldingen er volgens de visuele sociale semiotiek zijn te 

onderscheiden, kan worden gekeken naar de manier waarop verschillende elementen van een afbeelding 

het overbrengen van een boodschap beïnvloeden. Dit gebeurt door drie metafuncties die simultaan 

worden uitgevoerd. Deze drie metafuncties zijn de representationele metafunctie, de interpersoonlijke 

metafunctie en de compositionele metafunctie. Iedere metafunctie richt zich op een ander aspect van 

afbeeldingen die samen zorgen voor de betekenis achter de afbeelding en de kracht van de connectie 

tussen de boodschap en de ontvanger.  

• Representationele metafunctie 

Deze metafunctie draait om de Represented Participants (RP’s) die op een afbeelding te 

zien zijn. RP’s zijn alle mensen, locaties en objecten die op de afbeelding staan. Deze metafunctie 

analyseert waar de afbeelding om draait en wat de relatie is tussen de RP’s. Er kan onderscheid 

worden gemaakt tussen een action image en een conceptual image.  

Bij een action image is sprake van 

een connectie tussen RP’s waarbij een 

bepaalde actie wordt uitgevoerd. Deze 

connectie wordt gevormd door vectors en 

kan verschillende vormen aannemen. Bij 

action images is dus sprake van een 

bepaalde actie die de zender in staat stelt 

om een verhaal bij te schetsen. Denk bijvoorbeeld aan een afbeeldingen waarbij handen worden 

geschud. Hier is er duidelijk sprake van een actie tussen twee RP’s. 

 

 

Afbeelding 4 - Symbool link (Harrison, 2013, p. 50) 

Afbeelding 5 - Action image handen schudden (Altmann, z.d.) 



24 

 

 Zodra er tussen RP’s geen sprake is 

van acties is er sprake van een 

conceptual image. In dit geval worden de 

RP’s gebruikt op een meer algemene 

wijze, zonder dat er sprake is van een 

specifiek verhaal, zoals dat het geval is 

bij een action image. Conceptual images 

zijn op deze manier wat abstracter. Zo 

kan een conceptuele afbeelding bestaan 

uit een visuele representatie van een samenleving zoals te zien is op afbeelding 6. Zonder duidelijke 

RP’s en actie kan de kijker zelf een verhaal bedenken rond de afbeelding. (Harrison, 2013) 

• Interpersoonlijke metafunctie 

 De interpersoonlijke metafunctie draait om de acties tussen iedereen die betrokken is bij de 

afbeelding: de producent, de RP’s en de ontvanger/kijker. De centrale vraag is hoe de afbeelding de 

kijker weet te trekken. De kijker kan op verschillende manieren worden getrokken tot de afbeelding: 

oogcontact tussen de RP’s en de kijker, de afstand waarop de RP staat en het gebruikte perspectief 

van de afbeelding (zowel horizontaal als verticaal) (Harrison, 2013). Het oogcontact tussen de RP en 

de kijker kan resulteren in het creëren van demand of offer. Er is sprake van demand als de RP in de 

richting van de kijker kijkt. Dit zorgt voor een sterke connectie. Zodra de RP niet richting de kijker 

kijkt is er sprake van offer. Hier is de connectie minder sterk dan bij demand. Zo is op afbeelding 7 

sprake van demand. Hier is een sterke connectie met de kijker door oogcontact te maken. Op 

afbeelding 8 is er sprake van offer. De vrouw op afbeelding 8 heeft een zwakkere connectie met de 

kijker door weg te kijken.  

 

Afbeelding 7 - Demand (Tadeau, 2018) 

 

Afbeelding 8 - Offer (Soares, 2019) 

Deze connectie kan ook worden versterkt of verzwakt door de afstand tussen de RP en de 

kijker: hoe dichter bij de kijker, hoe sterker de connectie tussen de RP en de kijker. Dit is goed te 

zien op afbeelding 7 en 8. Op afbeelding 7 is er sprake van oogcontact, maar de vrouw staat op een 

 

Afbeelding 6 - Conceptual image massa (Harrison, 2013, p. 52) 
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enige afstand. Dit zorgt voor een zwakkere connectie. De vrouw op afbeelding 8 kijkt weliswaar 

weg, maar doordat zij van dichtbij is gefotografeerd, vormt zij de kern van de afbeelding en dit 

versterkt de connectie.  

 Ten slotte beïnvloedt ook het 

perspectief van de afbeelding de connectie 

tussen de RP en de kijker. Een frontaal 

perspectief met een medium hoogte 

perspectief heeft de beste connectie, zoals 

te zien is op afbeelding 7. Een afbeelding 

waar gebruik wordt gemaakt van een 

schuin perspectief zorgt voor een minder 

sterke connectie. Zo zorgt het perspectief 

wat gebruikt wordt op afbeelding 9 vorm 

een minder sterke connectie tussen de afbeelding en de kijker. (Harrison, 2013)  

 Met deze elementen kan een afbeelding zorgen voor een sterke of zwakke connectie met 

degene die naar de afbeelding kijkt. Als de afbeelding een bepaalde functie moet hebben zoals het 

overbrengen van een boodschap of de kijker een bepaalde actie laten uitvoeren, is het effectiever 

om een afbeelding te gebruiken die een sterke connectie heeft met de kijker.  

• Compositionele metafunctie 

De derde en laatste metafunctie, de compositionele metafunctie, legt een verbinding tussen de 

representationele – en de interpersoonlijke metafunctie. De compositionele metafunctie buigt zich 

over de vraag hoe de twee andere metafuncties met elkaar in verhouding staan en samen een 

betekenisvol geheel vormen. Om dit te doen, wordt gekeken naar verschillende aspecten van de 

afbeelding: information value, salience, framing en modality. (Harrison, 2013) 

o Information value 

Een afbeelding kan op drie manieren informatie overbrengen: van links naar rechts, van 

boven naar beneden of vanuit het midden. Als informatie wordt overgebracht van links 

naar rechts is het veelal het geval dat elementen van de afbeelding aan de linkerkant 

bekend zijn en elementen aan de rechterkant de nieuwe situatie afbeelden. Bij het geven 

van informatie van boven naar beneden zijn elementen aan de bovenkant veelal de 

ideale/gewenste situatie en de realistische situatie staat beneden.  

o Salience 

Iedere afbeelding heeft een aantal elementen van RP’s die de aandacht van een kijker 

kunnen trekken. Deze elementen vallen onder salience en zijn onder andere het formaat, 

de mate van scherpte, contrast, kleur en achtergrond/voorgrond.  

 

Afbeelding 9 - Perspectief (Sodbayar, 2017) 
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o Framing 

Iedere afbeelding heeft een frame. Dit is niet altijd een letterlijke afbakening, maar een 

frame kan ook worden gerealiseerd door middel van contrasterende kleuren te 

gebruiken of door tekst te plaatsen om een afbeelding. Des te duidelijker dit frame is, 

des te sterker de connectie is tussen de kijker en de afbeelding. 

o Modality 

Modality geeft aan in hoeverre de afbeelding de werkelijkheid weet weer te geven. Als 

de afbeelding als waarheidsgetrouw of echt overkomt, is de modality hoger. Dit kan 

bijvoorbeeld worden bereikt door gebruik te maken van afbeeldingen in kleur in plaats 

van zwart-wit of door een volledige achtergrond toe te passen.   

(Harrison, 2013) 

Identificatie 

Een andere manier om een boodschap over te brengen op mensen is door gebruik te maken van 

identificatie. Bij identificatie kijkt de kijker als het ware door de ogen van het personage uit de 

boodschap en zo kan de ontvanger de waarden en attitudes van het personage beter snappen en zich 

beter inleven in de situatie. Dit kan ervoor zorgen dat de attitudes van de kijker worden beïnvloed. Zodra 

mensen zich identificeren met een personage uit een verhaal of video, kunnen zij beter begrijpen hoe 

het is om mee te maken wat het personage meemaakt en kunnen zij hun gedrag hier beter op aanpassen 

(De Graaf, Hoeken, Sanders & Beentjes, 2012). Het onderzoek van De Graaf et al. (2012) heeft 

aangetoond dat het overtuigen van mensen door middel van een verhaal kan worden beïnvloed door 

gebruik te maken van identificatie. Bij dit onderzoek is weliswaar enkel gekeken naar de werking van 

identificatie bij verhalen, niet bij video’s. Echter sluit de bevinding van het onderzoek wel aan bij het 

onderzoek van Joffe (2008), waarin wordt beschreven dat identificatie een invloed heeft op de 

overtuigende werking van visuele communicatiemiddelen, zoals campagnevideo’s en TV-spotjes. Als 

iemand zich beter kan herkennen in personages in een verhaal/video, komt de boodschap beter op 

iemand over. Zo kan iemand makkelijker worden beïnvloed. 

De vraag “Welke semiotische tekens van een afbeelding zijn van invloed op het zo effectief 

mogelijk overbrengen van een boodschap?” is niet eenvoudig te beantwoorden. Een afbeelding kan 

namelijk verschillende semiotische tekens hebben die het overbrengen van een boodschap op een andere 

wijze kunnen beïnvloeden. De visuele sociale semiotiek biedt de beste handvatten om semiotische 

tekens te gebruiken die een boodschap zo effectief mogelijk kunnen overbrengen en specifiek aan de 

hand van de drie visuele metafuncties die Harrison (2003) heeft beschreven. Deze bieden diverse 

handvatten waarmee afbeeldingen geanalyseerd kunnen worden om te onderzoeken welke semiotische 

tekens van de afbeelding bijdragen aan het overbrengen van de boodschap. Zo zorgt een realistisch beeld 

(modality) voor een meer betekenisvol geheel van het beeld. Hierdoor kan de kijker de boodschap 

eenvoudiger begrijpen en tot zich nemen (Harrison, 2013). Als menselijke RP’s worden gebruikt die 
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recht in de camera kijken is er sprake van demand. Volgens Harrison (2013) zorgt dit voor een sterkere 

connectie tussen de kijker en de RP’s waardoor de boodschap beter over kan komen op de kijker. Er is 

ook een rol weggelegd voor identificatie, want de mogelijkheid voor iemand om zich te identificeren 

met een personage uit een verhaal/video draagt bij aan de effectiviteit waarop de boodschap over wordt 

gebracht, omdat de kijker makkelijker wordt beïnvloed als hij of zij zich kan identificeren met 

personages in een video.  

Theory of Reasoned Action 

Deelvraag 3: “Hoe draagt de semiotiek bij aan het analyseren van gedrag van ontvangers van 

beelden zoals de TV-spot ‘Corona: klaar mee - herinnering maatregelen'?” vormt de connectie tussen 

de hiervoor besproken theorie en het doel van dit onderzoek, namelijk onderzoeken of de TV-spot 

‘Corona: klaar mee - herinnering maatregelen' van de Rijksoverheid invloed heeft op gedragsattitude en 

de gedragsintentie van Nederlandse universitaire studenten om de coronamaatregelen te volgen. Er is 

reeds besproken hoe afbeeldingen geanalyseerd kunnen worden, welke semiotische tekens van invloed 

zijn op hoe effectief een boodschap kan worden overgebracht door middel van afbeeldingen en hoe dit 

alles voortvloeit uit de wetenschappelijke tekenleer; de semiotiek. Het laatste wat resteert voor de 

theoretische fundering van dit onderzoek is vaststellen hoe gedrag kan worden geanalyseerd. Hiervoor 

zal gebruik worden gemaakt van de Theory of Reasoned Action (TRA) van Martin Fishbein en Icek 

Ajzen (1975). Deze theorie maakt het mogelijk om, aan de hand van enkele elementen, gedrag te 

voorspellen zonder dat er een groot onderzoek aan vooraf dient te gaan. Deze elementen zijn: 

gedragsintentie, gedragsattitude en de subjectieve norm (Fishbein & Ajzen, 1975). 

Gedragsintentie 

Volgens de theorie van Fishbein en Ajzen (1975) wordt het gedrag wat iemand vertoont bepaald 

door de intentie om dat bepaalde gedrag te vertonen: de gedragsintentie. Gedrag kan alleen plaatsvinden, 

en dus ook worden voorspelt, als iemand de bewuste intentie heeft om dat gedrag te vertonen. De intentie 

om dit gedrag te vertonen, wordt volgens de TRA bepaald door de gedragsattitude en de subjectieve 

norm. (Fishbein & Ajzen, 1975) 

Gedragsattitude 

De gedragsattitude is de evaluatieve kant van de TRA. Aan iedere actie hangt namelijk een 

bepaalde consequentie en de gedragsattitude wordt bepaald door de waarschijnlijkheid dat het gedrag 

bepaalde consequenties heeft - hoe waarschijnlijk is het dat gedrag A zorgt voor consequentie B? 

Vervolgens wordt de consequentie geëvalueerd – hoe erg is het als consequentie B optreedt? De 

gedragsattitude geeft aan wat voor gevolgen een bepaalde gedraging kan hebben en in hoeverre dat 

wenselijk is. (Fishbein & Ajzen, 1975) Een goed voorbeeld is een kind dat in een boom is geklommen 

maar er niet uit komt. Het kan dan uit de boom springen, maar de consequentie daarvan kan zijn dat het 

zijn pols breekt. De gedragsattitude wordt door het kind gevormd door zich af te vragen wat de kans is 

of het zijn pols breekt en vervolgens hoe erg dat zou zijn.  
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Subjectieve norm 

Een ander onderdeel van de gedragsintentie is de subjectieve norm. Dit is de mate waarin de 

mening van de omgeving belangrijk is voor hetgeen de persoon wil doen. Dit wordt bepaald door de 

normatieve overtuiging en de motivatie om te voldoen aan de normatieve overtuiging. (Fishbein & 

Ajzen, 1975) 

De normatieve overtuiging is het beeld wat iemand heeft van wat de omgeving, die bestaat uit 

mensen die belangrijk voor die persoon zijn, verwacht qua gedrag. De mening van de omgeving is echter 

enkel een invloedrijke factor op gedrag als de persoon de motivatie heeft om aan deze normatieve 

overtuiging te voldoen. Een goed voorbeeld van de subjectieve norm is een jongen die twijfelt om te 

beginnen met roken, maar weet dat zijn ouders het verschrikkelijk zouden vinden als hij zou gaan roken 

en hij wil niet zijn ouders teleurstellen. Hierbij is de mening van de ouders over roken de normatieve 

overtuiging en doordat de jongen zijn ouders niet wil teleurstellen, heeft hij de motivatie om hieraan te 

voldoen. (Fishbein & Ajzen, 1975) 

Volgens de TRA is het mogelijk om iemands gedrag te beïnvloeden door een verandering teweeg 

te brengen in de gedragsattitude of de subjectieve norm. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door een 

campagne, net zoals degene die bij dit onderzoek wordt onderzocht. De verandering van de 

gedragsattitude of de subjectieve norm kan worden gestimuleerd door gebruik te maken van tekens die 

zich daarop richten. (Hoeken, 1998) Zo kan in een campagnevideo gebruik worden gemaakt van 

personen (tekens) uit dezelfde omgeving als de desbetreffende doelgroep om op die manier een 

verandering van de subjectieve norm te stimuleren, want als iemand ziet dat zijn omgeving anders denkt 

over een onderwerp dan hij of zij dacht, zal dat de subjectieve norm doen veranderen. Ook kan middels 

een campagne worden ingezet op het veranderen van de gedragsattitude door bijvoorbeeld te laten zien 

dat er weinig consequenties zitten aan een bepaalde gedraging of dat de kans op deze consequenties erg 

laag is. Door in te zetten op weinig consequenties met een lage kans wordt het gedrag bevordert, maar 

door in te zetten op veel consequenties met een grote kans wordt de gedraging juist ontmoedigt.  

Semiotiek draagt bij aan het analyseren van gedrag van ontvangers van beelden, zoals de TV-

spot ‘Corona: klaar mee – herinnering maatregelen’, door tekens in de TV-spot te kunnen onderscheiden 

die van invloed kunnen zijn op de gedragsattitude en de subjectieve norm. Deze elementen vormen 

vervolgens de gedragsintentie die resulteert in het gedrag van de ontvanger.  
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4. Empirisch Onderzoek 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het empirische deel van het onderzoek. De data zijn vergaard 

door middel van een semiotische analyse van de TV-spot, een interview met een strateeg van Roorda 

over de TV-spot en interviews met 20 Nederlandse universitaire studenten. Aan de hand van de 

semiotische analyse kan duidelijk worden gemaakt welke semiotische tekens de TV-spot bevat en hoe 

deze van invloed zijn op het overbrengen van de boodschap. Dit zal worden gedaan door gebruik te 

maken van de visuele metafuncties van Harrison (2013). Vervolgens wordt het interview met een 

strateeg van Roorda behandeld. In dit interview wordt ingegaan op de totstandkoming van de opdracht 

voor het maken van de TV-spot, de doelstelling, de beoogde doelgroep, de gebruikte semiotische tekens 

en ten slotte de effectmeting van de TV-spot. Aan de hand hiervan worden de achterliggende keuzes 

van de TV-spot duidelijk en kan worden gekeken hoe de keuzes van Roorda en de interpretaties van de 

studenten die de TV-spot hebben gekeken, zich tot elkaar verhouden. De twintig interviews met 

studenten vormen de belangrijkste bronnen van data voor dit onderzoek. Op basis daarvan kan worden 

onderzocht of en hoe de gebruikte semiotische tekens uit de TV-spot van invloed zijn op de 

gedragsattitude en de subjectieve norm van Nederlandse universitaire studenten en daaruit voortvloeiend 

hun gedragsintentie.  

Semiotische Analyse 

De semiotische analyse heeft als doel om vast te leggen welke semiotische tekens te zien zijn in 

de TV-spot ‘Corona: klaar mee – herinnering maatregelen’ en in hoeverre deze tekens van invloed zijn 

op het overbrengen van de boodschap die de TV-spot wil overbrengen? De analyse begint met het 

opdelen van de TV-spot in een reeks schermafbeeldingen (zie afbeelding 10 tot en met 20). Hierdoor is 

het mogelijk om de TV-spot, die bestaat uit bewegende beelden, te verdelen in statische beelden die 

geanalyseerd kunnen worden. De schermafbeeldingen zijn genomen op de momenten dat er een 

verandering in het beeld te zien was. Dit kan zijn een andere scène, andere personen, of als een andere 

zin in de ondertiteling te lezen was. De beelden zullen allemaal worden geanalyseerd aan de hand van 

de drie visuele metafuncties van Harrison (2013). Ten slotte worden alle gebruikte semiotische tekens 

weergegeven in tabel 2. In deze tabel worden alle tekens uitgediept aan de hand van de begrippen van 

het model van Saussure (Chandler, 2017): signifier, signified, denotatie en connotatie. Hierdoor is het 

mogelijk om te zien welke tekens zijn gebruikt en welke mogelijke betekenissen aan deze tekens kunnen 

worden gegeven.  
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Analyse van de TV-spot 

Het eerste beeld van de TV-spot is vrij simpel 

(zie afbeelding 10). In beeld verschijnt het logo van de 

Rijksoverheid. Een geluid wordt afgespeeld. Het geluid 

is de jingle die altijd wordt gedraaid bij spots van de 

Rijksoverheid. Het beeld is verder leeg en heeft een 

witte achtergrond. Het logo en de tekst “Rijksoverheid” 

hebben een opvallende kleur in vergelijking met de 

witte achtergrond. Zo gaat de aandacht bij dit beeld naar 

het logo en de tekst.  

Het volgende beeld van de TV-spot (zie 

afbeelding 11) is het eerste bewegende beeld. In dit 

beeld is een man te zien. De man is aan het lachen. 

Hierdoor heeft het beeld voor mij de connotatie dat het 

gaat om een gezellige situatie en dat de man vrolijk is. 

De achtergrond van het beeld laat zien dat de man buiten 

zit. Er zijn planten te zien en tafels en stoelen. Hierdoor 

lijkt het alsof de man op een terras zit in de buitenlucht. 

Er zijn ook andere mensen te zien in de achtergrond, maar deze mensen staan op afstand van de man. 

Hij heeft een drankje in zijn hand en hij steekt deze in de lucht. De denotatie van een drankje is ‘alles 

wat je drinkt’, maar doordat hij dit drankje in de lucht steekt en op een terras zit, heeft het voor mij de 

connotatie alsof hij gezellig aan het borrelen is en wil proosten. De man staat in het midden van het 

beeld. Daardoor valt hij goed op. Echter kijkt de man niet de camera in, maar hij kijkt weg. Er is dus 

sprake van offer (Harrison, 2013). Het beeld komt over alsof je als kijker ook aan dezelfde tafel zit, 

omdat je op dezelfde hoogte zit als de man. 

Het volgende beeld van de TV-spot (zie 

afbeelding 12) heeft een vrouw in beeld. Ze lijkt op een 

jongvolwassen vrouw. Ook deze vrouw is aan het lachen 

en heeft een drankje in haar hand dat zij omhoog steekt, 

net als de man op afbeelding 11. Tevens zijn planten te 

zien en ramen, waardoor het lijkt alsof de vrouw buiten 

zit. Aan de hand van de combinatie van 

overeenkomende semiotische tekens van dit beeld en 

het cameragebruik van de TV-spot, valt te zien dat de vrouw op hetzelfde terras zit als de man op 

afbeelding 11. Ik heb dan ook de connotatie aan dit beeld gehangen dat zij samen aan het borrelen zijn 

op een terras. Doordat de beelden los van elkaar staan en met de camera heen en weer wordt bewogen, 

Afbeelding 11 - Schermafbeelding 2 TV-spot 'Corona: 

klaar mee - herinnering maatregelen' (Rijksoverheid, 

2020) 

Afbeelding 10 - Schermafbeelding 1 TV-spot 'Corona: 

klaar mee - herinnering maatregelen' (Rijksoverheid, 

2020) 

Afbeelding 12 - Schermafbeelding 3 TV-spot 'Corona: 

klaar mee - herinnering maatregelen' (Rijksoverheid, 

2020) 
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wordt de illusie gewekt dat de man en vrouw op afstand van elkaar zitten. Het laat zien dat er een 

connectie is tussen de RP’s op afbeelding 11 en 12. De vrouw staat in het midden van het beeld. 

Daardoor valt zij goed op. Ook hier is sprake van offer, omdat de vrouw niet de camera in kijkt (Harrison, 

2013). Ten slotte is er duidelijk tekst zichtbaar. Deze tekst “We zijn allemaal klaar met corona” wordt 

ook uitgesproken bij het beeld. Door deze tekst bij dit vrolijke beeld te laten zien, wordt duidelijk dat 

het bij het beeld draait om de leuke dingen die nog kunnen tijdens de coronacrisis. Het camerabeeld is 

hetzelfde als bij afbeelding 11, want het lijkt alsof je bij de vrouw aan tafel zit. 

Het vierde beeld (zie afbeelding 13) is een heel 

ander soort beeld dan eerder is langskomen. Het beeld 

komt veel ernstiger over. Dit komt door de RP’s die in 

het beeld staan. Zo zie je twee lopende personen in witte 

kleding die een ziekenhuisbed verplaatsen waar iemand 

in ligt. De connotatie die ik hierbij heb is dat dit twee 

artsen of verpleegkundigen zijn die een patiënt 

verplaatsen. Dit vormt een horizontale vector tussen de 

RP’s en is het duidelijk dat een hele sterke band tussen deze RP’s is. Combineer dit met de tekst die een 

vervolg is van de tekst van afbeelding 12, namelijk “Alleen is corona nog niet klaar met ons” en het 

wordt duidelijk dat het hier om een coronapatiënt gaat die in een ziekenhuis ligt. De witte kleuren in het 

beeld, maken het een heel opvallend beeld in vergelijking met de andere beelden. De patiënt wordt van 

rechts naar links verplaatst. Deze beweging kan erop duiden dat de situatie omtrent corona verslechtert, 

want volgens Harrison (2013) betekent een beweging van links naar rechts dat een nieuwe, betere 

situatie is. Deze beweging is andersom, dus lijkt het om een slechtere situatie te gaan. Doordat geen van 

de RP’s de camera in kijkt, is hier sprake van offer. 

Het volgende beeld (zie afbeelding 14) is nog 

dezelfde scène als bij afbeelding 13. Echter wordt nu 

een andere tekst getoond en uitgesproken, namelijk 

“Het virus is er nog”. De connotatie die ik hierbij heb, 

is weinig anders dan bij het vorige beeld, namelijk dat 

het coronavirus nog onder ons is en slachtoffers maakt. 

Deze scène maakt duidelijk waarvoor men zich aan de 

maatregelen moet houden.  

 

Afbeelding 14 - Schermafbeelding 5 TV-spot 'Corona: 

klaar mee - herinnering maatregelen' (Rijksoverheid, 

2020) 

Afbeelding 13 - Schermafbeelding 4 TV-spot 'Corona: 

klaar mee - herinnering maatregelen' (Rijksoverheid, 

2020) 
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Het beeld op afbeelding 15 is opmerkelijk 

omdat er sprake is van twee scènes in één frame. Beide 

scènes spelen zich af bij bankjes in de buitenlucht. De 

connotatie die ik daarbij heb is dat het bankjes zijn in of 

bij een groene zone of park. De personen op de onderste 

bankjes zijn twee jonge vrouwen die anderhalve meter 

afstand van elkaar houden. Er zit geen vector tussen de 

twee jonge vrouwen; er is geen interactie tussen hen. Ze 

zouden vriendinnen kunnen zijn, doordat zij dezelfde leeftijd lijken te hebben en samen op een bankje 

zitten en zich toch aan de maatregelen houden. De twee personen op het bovenste beeld zijn een 

volwassen vrouw en een kind. Ze zouden familie van elkaar kunnen zijn. Er is sprake van een horizontale 

vector tussen hen, doordat het kind een meetlint (RP) uittrekt dat door de volwassene wordt 

vastgehouden. Dit laat zien dat zij ook anderhalve meter afstand van elkaar houden. Deze gedachte 

wordt ondersteund door de tekst die er staat en wordt uitgesproken “Ook al is het lastig, het is belangrijk 

dat we ons aan de maatregelen houden.” Dankzij de hoek van de camera (frontaal, maar iets hoger) lijkt 

het alsof de kijker voor de bankjes staat. Dit doet mij denken aan een alledaagse situatie waarbij ik buiten 

een paar bankjes passeer waar mensen op zitten. Geen van de personen kijkt in de camera, dus hier is 

wederom sprake van offer.  

Op het volgende beeld (zie afbeelding 16) staan 

twee personen op de voorgrond. Het is een 

jongvolwassen man op een fiets en een jongvolwassen 

vrouw. Zij kijken allebei om zich heen en bewegen dan 

samen naar rechts. Hierdoor lijkt het alsof zij samen weg 

gaan. Deze horizontale vector duidt op een sterke 

interactie tussen de twee personen. De connotatie die ik 

hier aan hang is dat de personen een vriendschap of 

relatie hebben en samen de stad in zijn gegaan. De locatie is een markt. Dit is te zien aan de verschillende 

kraampjes met boodschappen die op de achtergrond te zien zijn. Op de achtergrond zijn ook een redelijk 

aantal mensen te zien. De tekst die bij het beeld hoort “Dus vermijd drukke plekken”, in combinatie met 

de twee personen die ogenschijnlijk weggaan, roept in mij op dat de markt een drukke plek is die 

vermeden dient te worden. Geen van de personen in het beeld kijkt naar de camera, dus is ook hier 

sprake van offer.  

 

 

 

Afbeelding 16 - Schermafbeelding 7 TV-spot 'Corona: 

klaar mee - herinnering maatregelen' (Rijksoverheid, 

2020) 

Afbeelding 15 - Schermafbeelding 6 TV-spot 'Corona: 

klaar mee - herinnering maatregelen' (Rijksoverheid, 

2020) 
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Het volgende beeld (zie afbeelding 17) is 

wederom een opvallende qua opmaak en 

cameragebruik. Het beeld is opgedeeld in vieren. In elk 

van deze beelden staat een menselijke RP met een 

winkelwagentje van een supermarkt. De RP’s zijn 

zowel mannelijk als vrouwelijk en variëren qua leeftijd. 

De RP’s in de linker twee beelden kijken naar de RP’s 

in de rechter twee beelden. Dit zijn twee horizontale 

vectors die een interactie aangeven tussen de RP’s. In het beeld doen alle RP’s een stap achteruit, 

waardoor het duidelijk is dat het gaat om afstand houden. Dit wordt ondersteund door de tekst die bij 

het beeld wordt getoond en geschreven: “En houd anderhalve meter afstand. Ook binnen.” Dit laat zien 

dat iedereen nog steeds anderhalve meter afstand moet houden. De locatie van de beelden lijkt op een 

supermarkt. De connotatie die ik heb met de supermarkt is een essentiële en drukke locatie waar het ook 

van belang is om afstand van elkaar te houden. Bij dit beeld is wederom uitsluitend sprake van offer.  

Op het volgende beeld (zie afbeelding 18) zijn 

twee menselijke RP’s te zien, namelijk een oudere 

vrouw met een rollator en een jonge man. De oudere 

vrouw stapt een bloemenwinkel uit en de jonge man 

loopt haar tegemoet. Echter loopt hij niet verder, maar 

zet een stap naar achteren, zodat hij op afstand blijft van 

de oudere vrouw. Zo zit een vector met een sterke 

interactie tussen de oudere vrouw en de jonge man. De 

oudere vrouw staat in mijn ogen voor de kwetsbaren in de samenleving tijdens deze coronacrisis. De 

jonge man heeft voor mij de connotatie dat hij een gezonde jonge man is die zijn best moet doen om de 

kwetsbaren te beschermen. Het is hier duidelijk dat er aandacht wordt geschonken aan het verschil tussen 

oud en jong en dat jongeren moeten zorgen voor de ouderen. De tekst bij het beeld is “Alleen zo 

beschermen we elkaar en houden we verspreiding van het virus tegen.” Dit bevestigt het idee dat de 

jongeren van de samenleving de kwetsbaren moeten beschermen. De camerabeelden komen van 

ooghoogte. Hierdoor lijkt het voor de kijker alsof hij of zij aanwezig is bij het beeld en zij de situatie 

echt meemaken. Dit kan bijdragen aan het overbrengen van de boodschap. Ten slotte wordt bij dit beeld 

ook door niemand de camera in gekeken, waardoor er sprake is van offer.  

 

 

Afbeelding 18 - Schermafbeelding 9 TV-spot 'Corona: 

klaar mee - herinnering maatregelen' (Rijksoverheid, 

2020) 

Afbeelding 17 - Schermafbeelding 8 TV-spot 'Corona: 

klaar mee - herinnering maatregelen' (Rijksoverheid, 

2020) 
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Het laatste bewegende beeld van de TV-spot 

(zie afbeelding 19) heeft een aantal opvallende 

kenmerken. Het meest opvallende is het motto “Alleen 

samen krijgen we corona onder controle.” Deze tekst 

staat in het midden van het scherm en er wordt gebruik 

gemaakt van hele opvallende kleuren, namelijk wit en 

roze. Deze kleuren steken sterk af tegen de groene 

achtergrond van de scène, waardoor het motto saillant 

in beeld komt wat laat zien hoe belangrijk die tekst is. De rest van het beeld bestaat uit een aantal 

menselijke RP’s. Het lijkt, door de bewegingen die zij maken en de yogamatjes die naast hen liggen, dat 

zij aan het sporten zijn. Doordat zij samen sporten op 1.5 meter afstand van elkaar is er sprake van een 

sterke en verstandige interactie tussen deze RP’s. De connotatie die ik hierbij heb is dat zij aan hun 

gezondheid en weerstand werken door middel van lichamelijke beweging. De locatie van het beeld is 

een grasveld in een groene zone. Dit roept de gedachte op dat de mensen in de buitenlucht aan het 

sporten zijn en waarschijnlijk is de locatie een park. En ook hier is er sprake van offer, omdat niemand 

in de camera kijkt.  

Het allerlaatste beeld van de TV-spot (zie 

afbeelding 20) is een abstract beeld zonder RP’s. Het 

enige wat in het beeld te zien is, zijn het logo en de tekst 

“Rijksoverheid”, net als bij afbeelding 10, en de tekst 

“rijksoverheid.nl/coronavirus” en “of bel 0800-1351”. 

Ook hier wordt de jingle van de Rijksoverheid gedraaid. 

De website staat in dezelfde roze tekst aangegeven als 

het motto van afbeelding 19 en steekt sterk af tegen de 

witte achtergrond. Hierdoor valt de website op. Dit geldt ook voor het telefoonnummer, want deze tekst 

staat in een lichtblauwe kleur geschreven. De connotatie die ik heb bij de tekst is dat daar informatie te 

vinden is over het coronavirus en de geldende coronamaatregelen. 

 

 

 

Afbeelding 20 - Schermafbeelding 11 TV-spot 'Corona: 

klaar mee - herinnering maatregelen' (Rijksoverheid, 

2020) 

Afbeelding 19 - Schermafbeelding 10 TV-spot 'Corona: 

klaar mee - herinnering maatregelen' (Rijksoverheid, 

2020) 
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Gebruikte semiotische tekens 

In tabel 2 staan alle semiotische tekens die zijn gebruikt in de TV-spot ‘Corona: klaar mee – herinnering 

maatregelen’ en zijn ontdekt tijdens de semiotische analyse. Elk semiotisch teken wat is gevonden, 

wordt in de tabel geanalyseerd aan de hand van elementen uit het Saussurean Model (Chandler, 2017). 

Deze elementen zijn de signifier, signified, denotatie en connotatie. Dit biedt een helder overzicht van 

alle gebruikte semiotische tekens en welke betekenis deze tekens kunnen hebben. Deze betekenissen 

heb ik zelf aan de semiotische tekens toebedeeld, dus het is mogelijk dat de respondenten andere 

betekenissen aan de tekens toebedelen.  

Tabel 2. Gebruikte semiotische tekens uit de TV-spot ‘Corona: klaar mee – herinnering maatregelen’ met 

voorbeelden, signifier, signified, denotatie en connotatie naar het Saussurean Model (Chandler, 2017) 

Voorbeeld 

teken 

Signifier Signified Denotatie Connotatie 

 

Logo  Het logo 

dat staat 

voor de 

Rijksoverh

eid 

“Figuurtje dat een bedrijf gebruikt 

als merkteken.” (Van Dale, z.d.) 

De overheid, 

coronamaatregelen 

 

Man Volwassen 

man 

“Mens van het mannelijk 

geslacht.” (Van Dale, z.d.) 

Rustig, vertrouwd 

 

Vrouw(en) Volwassen 

vrouw 

“Mens van het vrouwelijk 

geslacht.” (Van Dale, z.d.) 

Vertrouwd  

 

Drankje Vloeibare 

consumptie 

Drank: “Alles wat je drinkt” (Van 

Dale, z.d.) 

Drankje: “Drank, aangeboden op 

een visite, receptie enz.” (Van 

Dale, z.d.) 

Drinken, borrel, feest, 

zomer, buiten  

 

Terras Plaats in de 

buitenlucht 

om te eten 

en/of 

drinken 

“Stuk grond, hoger gelegen dan 

het omliggende terrein, bv. 

ingericht als zitplaats.” (Van Dale, 

z.d.) 

“Deel van het trottoir voor een 

café, waar je kunt zitten.” (Van 

Dale, z.d.) 

Buiten, gezelligheid, 

borrelen, mensen 
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Ziekenhuis Plek om 

zieke 

mensen 

weer 

gezond te 

maken 

“Instelling voor het verplegen van 

zieken.” (Van Dale, z.d.) 

Ernstig, ziektes, ongeluk 

 

 

Patiënt in 

ziekenhuisbe

d 

Ernstig 

zieke 

persoon 

Patiënt: “Zieke die onder 

behandeling is.” (Van Dale, z.d.) 

Ziekenhuisbed: “Het type bed dat 

veel in ziekenhuizen te vinden is 

en bedoeld is om voldoende zorg 

te bieden aan de patiënt.” 

(Woorden.org, z.d.) 

Corona, ziek, ernstig, 

Intensive Care 

 

Mondkapje(

s) 

Draagbaar 

voorwerp 

ter 

beschermin

g van 

virussen 

“Kapje of ander voorwerp dat je 

tegen besmetting voor je mond 

draagt.” (Van Dale, z.d.) 

Corona, veiligheid, virus 

 

Arts(en) of 

verpleger(s) 

Medisch 

personeel, 

gespecialis

eerd in het 

beter 

maken van 

mensen 

“Iem. die met de daarvoor vereiste 

diploma's de geneeskunde 

uitoefent; = dokter.” (Van Dale, 

z.d.) 

Ziekenhuis, ziek, corona, 

verpleging, de zorg, 

genezen 

 

(Ziekenhuis)

spullen  

Objecten 

met een 

functie 

“Dingen, zaken” (Van Dale, z.d.) Rommel, te weinig ruimte, 

volle ziekenhuizen 

 

Vrouw Volwassen 

vrouw 

“Mens van het vrouwelijk 

geslacht.” (Van Dale, z.d.) 

Vertrouwd 
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Meisje Kind van 

een moeder 

“kind van het vrouwelijk 

geslacht.” (Van Dale, z.d.) 

“Nog niet volwassen vrouw.” (Van 

Dale, z.d.) 

Onschuldig, jong, 

energiek, speels, druk, 

gezond 

 Meetlint Voorwerp 

gebruikt 

om 

afstanden 

te meten 

“lat, lint met maatverdeling, voor 

opmeten gebruikt.” (Van Dale, 

z.d.) 

Afstand, meten 

 
(Twee) 

Jonge 

vrouw(en) 

Jonge 

vrouwen 

Jong: “(van personen) weinig jaren 

tellend” (Van Dale, z.d.) 

Vrouw: “Mens van het vrouwelijk 

geslacht.” (Van Dale, z.d.) 

Jong, wild, impulsief 

 

Bankje(s) Voorwerpe

n om op te 

zitten die 

vaak buiten 

staan. 

Bank: “Zitmeubel voor meer dan 

één persoon” (Van Dale, z.d.) 

Ontspannen, comfort, 

buiten 

 

Jongen en 

meisje 

Jonge man 

en jonge 

vrouw 

Jongen: “Man” (Van Dale, z.d.) 

Meisje ““Nog niet volwassen 

vrouw.” (Van Dale, z.d.) 

Relatie, jongeren 

 

Markt Buitenlocat

ie waar 

men 

voedselwar

en en non-

food 

producten 

kan kopen 

“Plein of publieke plaats voor 

koop en verkoop.” (Van Dale, z.d.) 

Druk, chaos, winkelen 

 

Fiets Vervoersm

iddel 

“Tweewielig voertuig dat wordt 

voortbewogen door op pedalen te 

trappen.” (Van Dale, z.d.) 

Vervoersmiddel, studenten 

 

Supermarkt Locatie 

waar men 

voedselwar

en kan 

kopen 

“Grote zelfbedieningswinkel, m.n. 

voor levensmiddelen.” (Van Dale, 

z.d.) 

Druk, boodschappen, eten, 

mensen 
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Mensen in 

de 

supermarkt 

Mensen die 

voedsel 

kopen in 

een 

supermarkt 

Mens: “Het hoogst begaafde 

wezen op aarde.” (Van Dale, z.d.) 

Supermarkt: “Grote 

zelfbedieningswinkel, m.n. voor 

levensmiddelen.” (Van Dale, z.d.) 

Geen afstand, individueel 

 

Oudere 

vrouw  

Oudere 

vrouw  

Oud: “Al lang in leven”  

Vrouw: “Mens van het vrouwelijk 

geslacht.” (Van Dale, z.d.) 

Veilig, vertrouwd, oud, 

slechter ter been, risico 

 

Rollator Hulpmidde

l voor 

lopen 

“Rek op wielen met handvatten en 

een handrem als hulpmiddel bij het 

lopen, m.n. door ouderen 

gebruikt.” (Van Dale, z.d.) 

Langzaam 

 

Winkel Plek om 

spullen te 

kopen 

“Gebouw waar goederen aan 

consumenten verkocht worden.” 

(Van Dale, z.d.) 

Winkelen, vrij, vrije tijd 

 

Bloemen Kleurrijke 

planten ter 

decoratie 

“Voortplantingsorgaan van 

planten.” (Van Dale, z.d.) 

Vrolijk, kleurig, geurig, 

positief 

 

Man Man “Mens van het mannelijk 

geslacht.” (Van Dale, z.d.) 

Rustig, verstandig 

 

Mensen in 

sportieve 

kleding 

Sportende 

mensen 

Mens: “het hoogst begaafde wezen 

op aarde.” (Van Dale, z.d.) 

Sportief: “In verband staand met 

de sport.” (Van Dale, z.d.) 

Kleding: “Kleren.” (Van Dale, 

z.d.) 

Sportief, beweging, 

gezondheid, samenkomen, 

vrienden 

 

Groene zone Natuur, 

buiten 

Groen: “Met een kleur tussen geel 

en blauw.” (Van Dale, z.d.) 

Zone: “Kring, gebied, streek.” 

(Van Dale, z.d.) 

Buiten, gezond, lekker 

weer, vrij 
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Motto (Bekende) 

tekst 

“Uitdrukking, zin enz., die in het 

kort de bedoeling van iets 

aanduidt.” (Van Dale, z.d.)  

Corona, les 

 Link en 

telefoonnum

mer 

Link naar 

een 

website en 

een 

nummer 

om 

telefonisch 

te bellen. 

Link: “Mogelijkheid om met één 

keer klikken naar een andere 

locatie (op een cd-rom, op internet) 

te gaan.” (Van Dale, z.d.) 

Telefoonnummer: “Nummer 

waaronder iem. telefonisch 

bereikbaar is.” (Van Dale, z.d.) 

Informatie, de overheid 

 Ondertitelin

g 

Geschreve

n tekst van 

wat er 

wordt 

verteld  

“Tekst onder aan film- of 

televisiebeelden die de vertaling 

geeft van wat er wordt gezegd.” 

(Van Dale, z.d.) 

Extra duidelijkheid 

 

Samenvatting semiotische analyse 

Nu de TV-spot ‘Corona: klaar mee – herinnering maatregelen’ is geanalyseerd, zijn er een aantal 

dingen die opvallen. Allereerst is het duidelijk dat de TV-spot een realistische insteek heeft. De beelden 

zijn allemaal gefilmd in de werkelijkheid, er spelen echte personen in en er wordt geen gebruik gemaakt 

van animaties of abstracte afbeeldingen. Deze realistische insteek komt ook terug in de RP’s. De TV-

spot bestaat namelijk vrijwel uitsluitend uit algemene menselijke RP’s. Dit houdt in dat de RP’s niet 

gericht zijn op een specifieke doelgroep en zij beelden geen specifieke situatie uit. Doordat zij zo 

algemeen zijn weergegeven, wordt de kijker in staat gesteld om een persoonlijke interpretatie te geven 

aan de RP’s en de situaties. Dit effect wordt versterkt door de afstand die tussen de kijker en de RP’s 

zit. De RP’s worden zo goed als allemaal op een redelijke afstand weergegeven. Door deze afstand is 

geen directe interactie tussen de kijker en de RP’s. Daarnaast kijken de RP’s nooit direct de kijker aan. 

Er is uitsluitend sprake van offer waardoor die sterke connectie tussen de kijker en de RP’s wederom 

niet wordt gerealiseerd. De TV-spot zorgt er ook voor dat de kijker zich beter kan inleven in de situatie 

door gebruik te maken van een horizontaal perspectief op ooghoogte. Alle beelden zijn namelijk gefilmd 

op ooghoogte. Hierdoor wordt de illusie gecreëerd dat de kijker aanwezig is bij de TV-spot zelf. Zo 

wordt het mogelijk voor de kijker om zich beter in de beelden die hij of zij waarneemt in te leven, 

waardoor de boodschap van de TV-spot wederom beter over kan komen op de kijker. Een belangrijke 

reden voor deze keuzes is hoogstwaarschijnlijk het feit dat deze TV-spot voor de hele Nederlandse 

samenleving is gemaakt. Het is geen video die zich richt op één specifieke doelgroep, zoals een reclame 
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voor voetbalschoenen zich specifiek kan richten op voetbalspelers of voetbalfans. Iedere Nederlander 

die de TV-spot ziet, moet zich op enige manier aangesproken voelen. Dit gebeurt niet als er gebruik 

wordt gemaakt van uiterst specifieke RP’s.  

Het is verder ook duidelijk dat afstand houden een belangrijke rol speelt in de TV-spot. Dit komt 

doordat sommige RP’s uit de TV-spot overduidelijk afstand houden van elkaar of van andere processen 

die spelen in de beelden. Dit wordt duidelijk door de manier waarop de RP’s worden weergegeven. Zo 

worden op afbeelding 16 twee jongvolwassenen getoond op een fiets die overduidelijk afstand houden 

van de markt die achter hen te zien is. Dit wordt ondersteund door de tekst “Dus vermijd drukke 

plekken.” Op afbeelding 17 zijn vier RP’s te zien in verschillende frames. Zij zijn weergegeven aan de 

rand van het scherm om zo te laten zien dat een afstand tussen hen is. Hier dragen de winkelwagentjes 

ook aan bij.  

Ten slotte is de scéne in het ziekenhuis een belangrijk moment in de TV-spot. Dit wordt 

duidelijk gemaakt door de opvallende tekens in dat beeld. Zo steken de kleuren af ten opzichte van de 

andere kleuren die worden gebruikt in de TV-spot. De hele ziekenhuisscène is wit en opvallend en oogt 

heel anders dan alle andere scènes. Het is de bedoeling dat deze scène opvalt voor de kijker.  

Interview Roorda 

Op 19 mei 2021 is via MS Teams een interview afgenomen met een strateeg van Roorda (R0). 

Tijdens dit interview is er gesproken over alle achterliggende keuzes en gedachten achter de TV-spot 

‘Corona: klaar mee – herinnering maatregelen’. Hiermee wordt geprobeerd om duidelijk te krijgen wat 

het beoogde doel van de campagne was, wat de doelgroep was en hoe hierop is ingespeeld, welke 

semiotische keuzes er zijn gemaakt wat betreft scènes en semiotische tekens en ten slotte of er een 

effectmeting is uitgevoerd om de effectiviteit van de campagne te meten. De respondent (R0) is als 

strateeg van het reclamebureau Roorda nauw betrokken geweest bij het creëren van de TV-spot en de 

coronacampagne als geheel. De opdracht voor een campagne komt binnen bij de strateeg en de strateeg 

zet de grote lijnen uit voor de campagne. Denk hierbij aan de wijze waarop Roorda de algemene 

boodschap van de overheid wilt overbrengen. De analyse van het interview is opgedeeld in vier 

gedeeltes: opdracht, doelgroep, tekens en effecten. Het transcript is gecodeerd en dit heeft bruikbare 

data voortgebracht voor deze analyse. De gebruikte codes zijn terug te zien in het codeboek (zie bijlage 

2). Elk gedeelte zal hier worden besproken aan de hand van quotes uit het interview met R0 die in het 

transcript staan.  

Opdracht 

 Roorda heeft deze TV-spot gemaakt voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS). Iedere vijf jaar biedt de overheid de mogelijkheid aan reclamebureaus om te werken voor de 

overheid door middel van aanbestedingsrondes, waarvoor alle reclamebureaus zich mogen aanmelden. 

Na een afvalrace waarin er telkens bureaus afvallen, blijven er vijf bureaus over die de komende jaren 
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reclames mogen maken voor de overheid. Roorda is momenteel een reclamebureau die mag werken 

voor de overheid. R0 beschreef ook dat Roorda de reclames mag maken voor VWS, betreffende het 

onderwerp leefstijl en preventie. Hierbij hoort ook de coronacampagne.  

De opdracht voor de TV-spot ‘Corona: klaar mee – herinnering maatregelen’ kwam bij R0 door 

middel van een briefing van de klant, VWS. Het ministerie merkte op dat men een beetje klaar was met 

de coronamaatregelen en dat het sentiment in de samenleving begon af te nemen. Ten tijde van de 

briefing werd het weer ook wat beter, de besmettingen liepen terug, corona werd bekender en dus minder 

onzeker en het duurde al redelijk lang, waardoor men zich minder goed aan de maatregelen ging houden. 

Dat moest worden aangepakt. Zodoende heeft Roorda een TV-spot gemaakt om mensen aan de 

maatregelen te herinneren met als uiteindelijk doel dat mensen de maatregelen meer gaan of blijven 

naleven. Het was voor Roorda van belang om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Mensen die de 

maatregelen volgen moeten dat gedrag behouden en mensen die de maatregelen niet volgen moeten 

dusdanig worden beïnvloed dat zij zich wél aan de maatregelen gaan houden. 

Doelgroep 

De doelgroep van de TV-spot, en alle andere coronacampagnes, is volgens R0 heel Nederland. 

Als een volledig land de doelgroep is, moet rekening worden gehouden met alle aspecten van de 

inwoners van dit land, zoals taalvaardigheid, opleidingsniveau en afkomst. Hierom is toegankelijkheid 

een hele belangrijke eis geweest vanuit VWS, maar volgens R0 is het best ingewikkeld om een 

campagne te maken die voor heel Nederland toegankelijk is. Er zullen altijd mensen blijven voor wie 

een TV-spot niet toegankelijk is. Een groep voor wie een TV-spot toegankelijk moet zijn, is de groep 

laaggeletterden in Nederland. De boodschap moet voor hen duidelijk zijn, dus de boodschap en de 

beelden mogen niet ingewikkeld zijn. Echter moet de campagne voor een heel groot deel van Nederland 

wel interessant zijn. Dit is een lastige afweging om te maken, maar uiteindelijk is het belangrijk dat 

iedereen zich moet kunnen vinden in de TV-spot. 

Bij het maken van de TV-spot is ook aandacht besteed aan diversiteit, omdat het belangrijk was 

dat in de TV-spot een afspiegeling van de samenleving te zien is. Zo is er gebruik gemaakt van jongeren 

en ouderen, maar ook van dorpsere locaties en van stedelijke locaties. 

Tekens 

De TV-spot bevat een scala aan tekens, zoals te zien is in tabel 2 in de semiotische analyse. 

Hoewel niet elk teken met een specifieke reden is gebruikt, zijn er toch een aantal waar volgens R0 over 

is nagedacht. Het belangrijkste volgens R0 is de huisstijl. De coronacampagne van Roorda is neergezet 

rondom “Alleen samen”. Alle campagnes die hier een onderdeel van zijn, moeten herkenbaar zijn als 

dusdanig. Dit wordt gedaan door regelmatig dezelfde kleuren te gebruiken, dezelfde slogan, visuele 

effecten en geluiden. R0 zegt hierbij dat er een echt merk is gemaakt die draait om de leus “Alleen 
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samen”. Zelfs de stem van de voice-over draagt hieraan bij. R0 omschreef de gebruikte stem zelfs als 

dé coronastem. Dit alles draagt bij aan de herkenbaarheid van de campagne. 

Zoals eerder is benoemd, was diversiteit een belangrijk onderdeel van de TV-spot, omdat de 

TV-spot een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Om deze reden is gebruik gemaakt van diverse 

acteurs. Deze acteurs, of deze personen, zijn semiotische tekens en zijn met een bewuste gedachte 

geselecteerd voor de TV-spot. Hierbij is ook rekening gehouden met jonge en oude acteurs. Tevens is 

nagedacht over de locaties die te zien zijn in de TV-spot. Ook deze moesten divers zijn, zodat mensen 

uit dorpen zich erin kunnen herkennen, evenals mensen die in steden wonen. Hiervoor zijn verschillende 

locaties gebruikt die voor veel mensen herkenbaar zijn, zoals de plaatselijke markt, een supermarkt en 

een plaatselijke ondernemer. De tekens qua locatie zijn dus ook met een reden gebruikt.  

Een opvallende scène, zoals beschreven is in de semiotische analyse, is de scène in het 

ziekenhuis. Deze scène bevat, in vergelijking met de andere beelden, vrij heftige beelden, namelijk twee 

artsen of verpleegkundigen die een ogenschijnlijke coronapatiënt in een bed vervoeren in het ziekenhuis. 

Dat deze scène in de TV-spot zit is logisch, maar R0 gaf aan dat dit geen vanzelfsprekende keuze was 

vanuit Roorda. Zij wisten dat het op dat moment nodig was om mensen aan de bittere realiteit te 

herinneren, namelijk dat mensen doodziek in het ziekenhuis liggen en kunnen sterven, want men zag de 

ernst van corona minder duidelijk. Echter gaat het gebruik van zulke heftige beelden in tegen de filosofie 

van Roorda, geeft R0 aan. Het liefst gebruiken zij zulke heftige beelden niet, maar ze zagen de noodzaak 

ervan in. Roorda heeft er wel voor gezorgd dat de video positief begon én positief eindigde. Dat verklaart 

ook de chronologische positie van de ziekenhuisscène: niet aan het begin en niet aan het einde, maar in 

het midden. Dit was volgens R0 belangrijk om mensen mee te nemen in het verhaal van de TV-spot. 

Tevens heeft VWS een invloed gehad op het gebruik van tekens. Zo wordt in een scène geproost 

met een glas cola en niet met een alcoholisch drankje. De overheid wil dat namelijk niet laten zien. Zij 

willen nog liever glazen water zien of kopjes thee of koffie. Ook de scène met sportende mensen in een 

park is een scène die gekozen is, omdat VWS graag het belang van bewegen laat zien. R0 zegt dat ze 

sportende of bewegende mensen dan ook graag vaker laten zien in de hele coronacampagne. 

Al met al is over het gebruik van vele semiotische tekens nagedacht en zijn ze bewust gebruikt 

om een bepaald effect te hebben. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich kunnen herkennen 

in de TV-spot, dat het juiste voorbeeld wordt gegeven en dat de campagne herkenbaar is. 

Effecten 

Het is lastig om het effect te meten van deze TV-spot in de coronatijd, zegt R0, omdat deze TV-

spot niet het enige middel is wat is ingezet in de volledige coronacampagne van Roorda. Daarnaast is 

het ook mogelijk dat andere dingen van invloed zijn op de gedachten van mensen omtrent corona en de 

coronamaatregelen. Denk hierbij aan de periodieke persconferenties van de premier en berichten op 

social media. R0 geeft wel aan dat er continue effectmetingen worden gedaan. Zo wordt gemonitord in 
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welke mate de coronamaatregelen worden nageleefd. Het is niet duidelijk in hoeverre je die effecten kan 

afschuiven op deze TV-spot. De effectmeting is alleen al lastig uit te voeren over de volledige 

coronacampagne van Roorda, maar voor een enkel onderdeel van die campagne, een TV-spot, is het nog 

lastiger.  

Er kan worden geconcludeerd dat het interview met de strateeg van Roorda duidelijkheid heeft 

gegeven op diverse punten. Allereerst is het duidelijk wat het doel achter de TV-spot is, namelijk een 

gedragsverandering teweegbrengen in de Nederlandse bevolking om zich beter aan de 

coronamaatregelen te houden en als iemand zich al goed aan de regels hield, dit gedrag vast te houden. 

De semiotische tekens die hiervoor zijn gebruikt draaien allemaal om de toegankelijk- en 

herkenbaarheid van de TV-spot. Om een hele samenleving aan te kunnen spreken is gebruik gemaakt 

van een diverse cast en ook van diverse locaties. Dit zijn allemaal zaken waar Roorda over heeft 

nagedacht tijdens het maken van de TV-spot. Daarnaast is het belangrijk om de tijd waarin deze TV-

spot is gemaakt in acht te nemen, namelijk augustus 2020. Toentertijd werd duidelijk dat men de 

maatregelen minder streng ging naleven en dat men de ernst van corona begon te bagatelliseren. Roorda 

heeft bewust de keuze gemaakt om een heftige scène in de TV-spot te plaatsen, zodat men zich weer 

bewust werd van de situatie waar het land zich in verkeerde. Verder was het van belang dat de huisstijl 

duidelijk naar voren kwam in de TV-spot, zodat men direct de link kon leggen tussen de verschillende 

video’s van de coronacampagne van Roorda. Dit valt terug te zien in de gebruikte kleuren en het alom 

bekende motto “Alleen samen krijgen we corona onder controle”. Ook voor het meten van de 

effectiviteit van de campagne is het belangrijk dat het duidelijk is dat er meerdere campagne uitingen 

zijn. Het is lastig om over een onderwerp als corona een effectmeting te doen en de effecten vervolgens 

te koppelen aan één enkele TV-spot. Het is zo’n groot onderwerp wat door allerlei dingen kan worden 

beïnvloed. Dat maakt het volgens Roorda lastig om precies in kaart te brengen wat het effect is van deze 

TV-spot. Desalniettemin is het overduidelijk dat er bewuste keuzes zijn gemaakt bij het ontwerpen van 

de TV-spot ‘Corona: klaar mee – herinnering maatregelen’. 

Interviews 

Om te kunnen analyseren in hoeverre de semiotische tekens uit de TV-spot 'Corona: klaar mee 

- herinnering maatregelen' van de Rijksoverheid de gedragsattitude en subjectieve norm en de daaruit 

voortvloeiende gedragsintentie van Nederlandse studenten beïnvloeden, zijn er twintig interviews 

gehouden met Nederlandse studenten van verschillende universiteiten. In deze paragraaf worden de 

bevindingen van deze interviews uiteengezet. Deze bevindingen zijn geanalyseerd aan de hand van de 

transcripten van de interviews. De transcripten zijn gecodeerd. De gebruikte codes zijn terug te zien in 

het codeboek (zie bijlage 3). 
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Het uiteenzetten van de bevindingen zal gebeuren door deze te presenteren aan de hand van de 

topics van het interview, zoals te lezen valt in de topiclist. Deze topics zijn voortgekomen uit de 

literatuurstudie. De indeling die voor het uiteenzetten van de bevindingen gebruikt zal worden is: 

algemeen, tekens, connotaties, identificatie, gedragsattitude, subjectieve norm en gedragsintentie. De 

bevindingen zullen worden ondersteund door verschillende quotes afkomstig van de respondenten.  

Algemeen 

Alle interviews zijn begonnen met een aantal algemene vragen om een helder beeld te vormen 

van wat de studenten vonden van de TV-spot. Er is aan de respondenten gevraagd hoe de TV-spot op 

hen overkwam, wat in hun ogen de boodschap of het doel van de TV-spot was en ten slotte of zij de TV-

spot overtuigend vonden.  

De antwoorden op de vraag hoe de video op de respondenten overkomt, zijn uitermate divers en 

er valt dan ook geen eenduidige samenvatting van te geven. Zo waren een aantal respondenten redelijk 

neutraal in hun antwoord. Dat wil zeggen dat zij de video niet negatief hebben beoordeeld, maar ook 

niet positief. Voor hen was het duidelijk wat de video wilde zeggen, maar het sprak bij hen niet tot de 

verbeelding. Zo vonden sommige respondenten dat de video te gemaakt overkwam. Zo zegt R9 het 

volgende: “Een beetje gemaakt vond ik het. Je ziet wel echt dat mensen acteren.” Ook wordt er 

aangegeven dat er sprake is van een onduidelijk gevoel. Zo geeft R18 aan dat de video aan de ene kant 

goed overkomt, maar ook dat er sprake is van een dubbel gevoel. Er zijn ook een aantal respondenten 

waarbij de video wel positief werd ontvangen. R16 omschrijft het als volgt: “Wel goed eigenlijk. Ik vond 

het best wel duidelijk.”. R14 denkt dat er op een positieve manier is geprobeerd om een boodschap over 

te brengen. R12 noemt de video zelfs “Best imponerend.” Bij enkele andere respondenten viel de video 

echter totaal niet in de smaak. Zo omschreef R11 de video als “een beetje manipulatief” en dat er sprake 

was van een beetje volksmennerij bij dit soort spotjes. R19 was ook niet te spreken over de video en 

noemde hem idealistisch.  

Hoewel de terminologie flink verschilt, is het voor alle respondenten duidelijk wat de boodschap 

of het doel van de video is, namelijk mensen eraan herinneren dat het coronavirus er nog steeds is en 

dat men zich aan de maatregelen moet houden. Opvallend is wel, dat een aantal respondenten aangeeft 

dat het ook draait om het saamhorigheidsgevoel. Voor hen draait de boodschap wel om het naleven van 

de maatregelen, maar dit moet wel samen gebeuren. R10 zegt bijvoorbeeld het volgende: “Het doel van 

de video is naar mijn idee om wel een saamhorigheidsgevoel te creëren, waardoor mensen zich meer 

aan de coronamaatregelen gaan houden.”. Voor R19 is het ook duidelijk dat het saamhorigheidsgevoel 

belangrijk is: “Het doel van de video is, denk ik, het creëren van een saamhorigheidsgevoel waarmee 

wij met z’n allen de schouders eronder zetten om ons te houden aan de maatregelen die gesteld worden 

door het RIVM. Om zo corona eronder te krijgen.” Als individu komt men niet verder, maar samen wel. 

Hierbij wordt ook het motto van de TV-spot door R20 als voorbeeld gegeven waardoor het 

saamhorigheidsgevoel naar boven komt: “De boodschap is, en dan ga ik gewoon citeren, ‘We zijn 
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allemaal klaar met corona, maar corona is nog niet klaar met ons’. Eigenlijk is dat gewoon voor mijn 

gevoel de hoofdboodschap.” 

De respondenten zijn verdeeld als het aankomt op de overtuigende werking van de video. De 

ene helft van de respondenten vindt de video overtuigend en de andere helft vindt van niet. Bij de 

respondenten die de video overtuigend vinden, wordt vaak als reden gegeven dat het een duidelijke en 

positieve video is die herkenbare situaties laat zien, zoals te lezen valt in het citaat van R12: “Ik denk 

omdat ze lieten zien dat het leven nog leuk kan zijn, ook als je je aan de maatregelen houdt. Ik vond het 

wat dat betreft een positieve boodschap.” R5 richt zich vooral op de herkenbare situaties: “De situaties 

die zij laten zien in de video zijn wel heel erg alledaagse situaties waar mensen veel in terecht komen. 

Ik had persoonlijk het gevoel alsof het momenten laat zien die te maken hebben met wat er in het echt 

ook gebeurt.” De redenen die de respondenten geven waarom zij de video niet overtuigend vinden lopen 

flink uiteen. Zo noemt R18 het gebrek aan perspectief als reden: ““Er werd geen perspectief gegeven. 

Daarom werd het voor mij niet heel overtuigend.” R11 vindt de video niet overtuigend, omdat hij of zij 

het niet eens is met de uitspraken die er worden genoemd: “Er worden bepaalde uitspraken genoemd 

die in mijn ogen wetenschappelijk gezien niet kloppen.” Voor R9 is de overtuigende werking verloren 

gegaan in hoe gemaakt de video overkwam: “Eigenlijk niet. Dat kwam eigenlijk door het mij als eerste 

opviel dat het allemaal heel erg gemaakt was.” 

Tekens en connotaties 

Vervolgens is aan de respondenten gevraagd wat hen is opgevallen bij het kijken van de TV-

spot. Bij deze vraag werd de respondent gestimuleerd om alles te vertellen wat hij of zij wist te vertellen 

en welke tekens hem of haar waren bijgebleven. Deze antwoorden zijn bijgehouden tijdens het interview 

aan de hand van de topiclist. Zo werd duidelijk welke tekens bij de respondent zijn blijven bijgebleven. 

Vervolgens zijn alle tekens nog een keer de revue gepasseerd, maar nu met de vraag wat voor connotatie 

de tekens hadden voor de respondenten. Dit resulteerde in een scala aan connotaties bij alle tekens. De 

bevindingen staan weergegeven in tabel 3. Deze tabel biedt een duidelijk overzicht van alle tekens, hoe 

vaak deze zijn benoemd door de respondenten en welke connotaties aan de tekens zijn gegeven door de 

respondenten.  

Uit de gegevens van tabel 3 wordt duidelijk dat alle semiotische tekens minstens één keer zijn 

genoemd in een interview, maar de semiotische tekens die het vaakst zijn besproken in de interviews 

zijn: Bankje – Locatie, Bankje – Meetlint, Park – Mensen, Stem, Supermarkt – Locatie, Supermarkt – 

mensen, Winkel – Jonge man, Winkel – Locatie, Winkel – Oude vrouw, Ziekenhuis – Locatie en 

Ziekenhuis – Patiënt in ziekenhuisbed. Dit laat zien dat de scène met het meetlint, de scène in de 

supermarkt, de scène met de oudere vrouw en de jonge man en de scène in het ziekenhuis de 

respondenten het beste is bijgebleven. Verder is duidelijk geworden dat de respondenten overwegend 

dezelfde connotaties hebben bij tekens. De connotaties zelf zijn niet altijd letterlijk hetzelfde, maar zijn 
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wel in lijn met elkaar. Zo zijn er bijvoorbeeld elf verschillende connotaties bij het teken ‘Terras – 

Drankje’, maar deze komen wel met elkaar overeen. Die connotaties zijn overwegend positief, draaien 

om gezelligheid en passen bij het drankje. Voor alle andere connotaties is dit ook het geval.  

Er zijn ook een aantal bijzondere opmerkingen gemaakt tijdens dit onderdeel van het interview 

die interessant zijn om te bespreken. Zo kaartten een aantal respondenten aan, dat de relatie tussen de 

tekens “Bankje – Dochter” en “Bankje – Vrouw” zorgde voor onduidelijkheid. De respondenten in 

kwestie wisten dat de tekens een familiaire band moesten aangeven, maar vonden het opmerkelijk dat 

een dochter en moeder anderhalve meter afstand van elkaar hielden, want dat hoeven zij niet volgens de 

coronamaatregelen. Verder hebben een aantal respondenten aangekaart dat er semiotische tekens 

worden gebruikt die samen verschillende alledaagse en realistische situaties moeten voorstellen: 

situaties op straat, in publieke ruimtes en bij een supermarkt. Tevens is het opgevallen dat gebruikt wordt 

gemaakt de tegenstelling jong en oud. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van een klein meisje met haar 

moeder, een oude man in de supermarkt met jongere mensen om hen heen en ten slotte de oudere vrouw 

met rollator die voorrang krijgt van de jonge man.  

Tabel 3. Semiotische tekens met het aantal observaties en connotaties 

Teken Aantal 

observaties 

(Max. 20) 

Connotaties 

Bankje – Locatie 12 Bankjes, park, buiten, gemeenschappelijke plek, 

openbaar, recreatiegebied, herkenbaar 

Bankje – Meetlint 11 Anderhalve meter, afstand, maatregel 

Bankje – Twee jonge vrouwen 7 Twee vrouwen, eigen leeftijd, vriendinnen, 

figuranten/acteurs, schijnvriendinnen, studenten 

Bankje – Dochter 8 Kind, dochter, goede voorbeeld, geen risico, 

ongevaarlijk, jongeren die voor de ouderen zorgen 

Bankje – Vrouw 7 Vrouw, middelbare leeftijd, moeder, oudere dame 

Cameragebruik 2 Beeld afstand houden uit 

Link en telefoonnummer 1 Onduidelijke site, informatie, voor ouderen 

Logo 3 Overheid, overheidsspotje, belastingdienst, 

boodschap voor het volk 

Markt – Fiets 6 Vervoersmiddel, typisch Nederland 

Markt – Jongen en meisje 6 Jonge mensen, koppel, eigen leeftijd, jongeren, 

inclusief 

Markt – Locatie 6 Markt, buitenlucht, boodschappen, drukke plek, veel 

mensen, herkenbaar 

Motto 6 Slogan, goed, persconferenties, corona, samen, 

coronacampagnes 
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Muziek 3 Cosy, positiviteit, vrolijk 

Ondertiteling 4 Ondersteunen van de tekst 

Park – Locatie 9 Park, buiten, mooi weer, openbare locatie, 

beweging, natuur 

Park – Mensen 13 Volwassenen, sporten, gezondheid, sportklasje, 

yoga, fit, samen sporten, creativiteit, vrouwen, 

jongere mensen, herkenbaar 

Stem 11 Mannenstem, vriendelijk, duidelijk, niet dwingend, 

rustig, herkenbaar, bekende stem, reclamespotjes 

Supermarkt – Locatie 12 Supermarkt, boodschappen, herkenbare locatie, 

alledaags leven, drukke locatie, onvermijdbaar, 

belangrijk, kom je vaak, afstand houden, 

winkelwagentjes 

Supermarkt – Mensen 11 Mondkapjes, solidariteit, afstand houden, mannen en 

vrouwen, saamhorigheid 

Terras – Drankje 8 Drankje, gezelligheid, restaurant, cola, samen met 

mensen, groepen, vrienden, feestelijk, proosten, 

lekker weer, positief  

Terras – Locatie 10 Terras, gezelligheid, buiten, lekker weer, gelukkig 

gevoel, studenten, horeca, leuk, veel mensen, 

vrienden, goede sfeer, strandtent 

Terras – Mensen 9 Jonge mensen, vrolijk, vrouwen, gezellig, 

vrienden(groep), saamhorigheidsgevoel, gezond 

Winkel – Bloemen 7 Bloemen, zomer, bloeien, vrolijk, leuk, sfeer in huis, 

fleurig, heropleving, betere tijden 

Winkel – Jonge man 18 Jonge man, leeftijdsgenoot, herkenbaar, goed 

gevoel, goede voorbeeld, vriendelijk, zorgzaam, 

beleefd, modern, netjes, positief, verstandig 

Winkel – Locatie 16 Bloemenwinkel, winkel, knutselwinkel, plek waar 

mensen samen komen, alledaagse locatie, onbekend, 

buurtwinkel, buitenshuis 

Winkel – Oude vrouw 18 Oude vrouw, kwetsbaar, doelgroep, oud, oma, 

ouderen die zich niet aan de maatregelen houden, 

risicogroep, hulpbehoevend, schattig 

Winkel – Rollator 5 Rollator, hulpbehoevend, zwakkere mensen, 

kwetsbaarheid, solidariteit 

Ziekenhuis – Artsen 8 Artsen, ziekenhuispersoneel, verpleegkundigen, 

druk, helden, hulpverleners, maken mensen beter 
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Ziekenhuis – Locatie 11 Ziekenhuis, corona, ernstig, de realiteit, zieke 

mensen, veel wachten, heel grauw, mortuarium, 

serieus, noodzaak, dood 

Ziekenhuis – Patiënt in 

ziekenhuisbed 

13 Patiënt, corona, ziekenhuis, effect van corona, 

waarschuwing, risicogroep, realiteit, gezondheid, 

negatief, standaardbeeld, heftig, kwetsbaar 

Ziekenhuis – Mondkapje(s) 3 Mondkapje, supermarkt 

Ziekenhuis – Spullen 1 Medische apparatuur, ziekenhuis 

 

Identificatie 

Om te onderzoeken of het overbrengen van de boodschap op de respondenten is beïnvloed door 

identificatie, zijn de respondenten gevraagd of zij zich kunnen identificeren met één of meerdere 

personen uit de video en zo ja, met welke personen. Van alle twintig respondenten hebben achttien 

respondenten aangegeven dat zij zich kunnen identificeren met een personage uit de video en maar twee 

respondenten konden zich met geen enkel personage identificeren.  

Tien van de achttien personen die zich wel met een personage konden identificeren, hebben 

aangegeven dat zij zich kunnen identificeren met de jonge man die ruimte geeft aan de oude vrouw met 

de rollator die de bloemenwinkel uit komt. Van deze tien personen heeft niemand aangegeven dat het 

door het uiterlijk van de man komt dat zij zich met hem kunnen identificeren. Het draait hierbij dus niet 

om de man zelf, maar om de gedraging die hij op dat moment uitvoert: de oude vrouw ruimte geven, 

zoals R6 aangeeft: “Die man die wacht op de vrouw. Daar kan ik mij dus mee identificeren, want ik doe 

dat ook wel vaker. Dat ik gewoon wacht voor iemand, zodat hij er langs kan gaan. Vooral als diegene 

ouder is.” R4 kan zich ook identificeren met de man, en R4 is zelfs van mening dat, als iemand manieren 

heeft, de actie van de man vanzelfsprekend is: “Ik denk wel met die man die dan dus wacht voor dat 

vrouwtje als zij de winkel uit loopt. Als je een beetje manieren hebt doe je dat sowieso al wel. Dan laat 

je altijd iemand naar buiten gaat voordat je zelf naar binnen gaat.” Het is belangrijk om vast te stellen 

dat de respondenten zich dus niet in de man herkennen door de uiterlijke kenmerken, maar door de 

gedraging die te zien is, zoals R5 duidelijk weet te vertellen: “Dan heb ik het over die man die zeg maar 

afstand neemt en de ruimte geeft voor die oudere vrouw om naar buiten te komen. Daarbij kan ik wel 

echt mijzelf inbeelden.” 

Zes respondenten kunnen zich identificeren met de personen die op het terras zitten. Dit komt 

veelal door de positieve boodschap en het perspectief dat de respondenten achter die scène zien. R18 

vergelijkt het zelfs met het licht aan het einde van de tunnel: “Ik denk wel meer met die eerste groep op 

het terras. Omdat ik er wel een beetje in sta ‘Wanneer is er weer licht aan het einde van de tunnel?’” 

R14 ziet zichzelf er zelfs al direct zitten “Nou ja ik houd wel van terrassen, dus wat dat betreft wel. Ik 

vind het wel leuk om een drankje te doen met vrienden. Dus ik zie mijzelf er ook wel zitten.” 
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Op de vraag of het feit dat de respondenten zich konden identificeren met een persoon van 

invloed is geweest op hun kijkervaring is wisselend gereageerd. Zo gaven tien respondenten aan dat hun 

kijkervaring positief is beïnvloed doordat zij zich met iemand konden identificeren. “Ja dat heeft 

natuurlijk altijd invloed op jouw kijkervaring. Als je je kan identificeren, omdat het dan altijd oprechter 

overkomt. Dan is het iets waar je je meer mee in interesseert.” (Quote R3) R6 geeft ook aan dat het een 

positieve invloed heeft gehad, omdat hij of zij zich directer voelt aangesproken: “Ja een beetje wel, want 

je voelt je wat directer aangesproken.” De andere acht respondenten gaven aan dat de identificatie niet 

van invloed is geweest op hun kijkervaring. 

Andere personages met wie de respondenten zich kunnen identificeren zijn de twee jonge 

vrouwen op het bankje in het park bij de scène met het meetlint en de supermarkt. Hier komen deze het 

minst vaak voor.  

Aan de twee respondenten die zich niet konden identificeren met een of meerdere personen uit 

de video werd gevraagd of hun antwoord anders zou zijn als er andere personen in de video voor zouden 

komen. Uit hun antwoorden bleek dat dit niet van invloed zou zijn geweest. Het zou voor R17 anders 

zijn geweest als alle personages op de respondent zelf zouden lijken: “Dan is het op den duur wel alsof 

ik in de spiegel aan het kijken ben. Wellicht dat de kans groter is dat het aanwezig is dat ik mij 

identificeer met iemand, maar dat kan ik natuurlijk niet garanderen.” 

Gedragsattitude 

Van alle twintig respondenten geven negentien respondenten aan dat zij weten dat er 

consequenties hangen aan het niet volgen van de coronamaatregelen. De consequenties die zij zich 

hierbij inbeelden zijn redelijk voor de hand liggend, namelijk het oplopen en verspreiden van het 

coronavirus. R5 noemt het zelfs vanzelfsprekend dat die consequenties er zijn: “Het niet volgen van de 

coronamaatregelen en de consequenties daarvan zijn natuurlijk dat je corona zelf kan oplopen en 

corona aan andere mensen uitdelen. Dit is vanzelfsprekend.” Ook werd geregeld de boete aangekaart 

die werd uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok toen deze nog geldig was, zoals door R14 

werd gedaan: “Nou ja, sowieso eerst dat je boetes kreeg. Dat was wel een consequentie waardoor je 

bepaalde dingen niet meer ging doen.” R18 zegt als enige dat het niet volgen van de coronamaatregelen 

geen consequenties heeft en legt het antwoord uit door aan te geven zelf niet altijd de maatregelen te 

hebben gevolgd en hier geen consequenties van ervaren te hebben: “Ja, klinkt misschien heel erg, maar 

eigenlijk niet. Ik heb me ook niet altijd overal aan de maatregelen gehouden.” Daarnaast geeft R18 aan 

de consequenties niet van dichtbij te hebben ervaren en er daarom minder bewust van is: “Misschien 

ook wel om ik het van dichtbij niet echt heb meegemaakt. Dat ik er dan ook minder bewust van ben.” 

De respondenten zijn het allemaal erover eens dat de consequenties die hangen aan het niet 

volgen van de coronamaatregelen vervelend zouden zijn om te ervaren. Iedereen geeft aan dat zij het 

heel naar zouden vinden als ze te maken zouden krijgen met de consequenties van het niet volgen van 



50 

 

de coronamaatregelen. “Naar. Ja heel simpel gezegd gewoon naar. Het is naar als er mensen in het 

ziekenhuis belanden en het is al helemaal naar als je zelf ziek wordt.” (Quote R3) R1 geeft zelfs aan dat 

er sprake zou zijn van schaamte: ““Daar zou ik me heel lullig over voelen. Dat zou ik niet fijn vinden. 

Daar zou ik me misschien wel voor schamen.” R17 geeft aan dat het ook zijn of haar eigen schuld zou 

kunnen zijn en er daarom wat luchtiger in zou staan: “Eigen schuld dikke bult. Sommige dingen 

gebeuren.” Verder geven alle respondenten aan dat zij de kans dat de consequenties optreden niet groot 

vinden, maar zien zij wel in dat er bepaalde risico’s zijn. Zo wordt de supermarkt genoemd als een plek 

waar het risico wel groter is. Toch zijn de respondenten gelijkgestemd qua het algemene risico. Daarbij 

komt kijken dat veel respondenten inzien dat het momenteel, in juni 2021, veel beter gaat met het 

beperken van het coronavirus. Dit komt volgens sommige respondenten onder andere door het 

vaccinatiebeleid van de overheid. Zo zegt R19: “Ik denk dat de vaccinatiestrategie een grotere slag om 

de arm heeft dan het houden aan de maatregelen.”  

Afgezien van een herhaling over de maatregelen, gaf geen enkele respondenten aan dat de TV-

spot van invloed is geweest op hun gedachten over de consequenties die hangen aan het niet volgen van 

de coronamaatregelen. Volgens de respondenten komt dit onder andere doordat zij hun houding ten 

opzichte van de maatregelen al lang geleden hebben gevormd en dat een korte video dit niet meer kan 

veranderen. R15 geeft het volgende aan: “We zijn nu een jaar verder en ik denk een jaar al zo. Het is 

niet dat ik er meer aan ga denken toen ik de video ging kijken.” Ook R4 geeft aan dat deze video geen 

invloed heeft gehad: “Nee, omdat, wat ik bij de eerste vraag al aangaf, ik de visie al deel die dit filmpje 

over wil brengen. Ja, hoeveel invloed heeft iemand die zegt dat melk lekker is als jij melk al lekker 

vindt?” Erg opvallend is dat enkele respondenten aangeven dat de consequenties onderbelicht waren in 

de video en dat de video daarom geen invloed op hen heeft. “Ik moet zeggen dat in het filmpje de 

consequenties, afgezien van de man in het ziekenhuis, helemaal niet naar voren komen. Dat vond ik 

opmerkelijk.” (Quote R17)  

Subjectieve norm 

Het tweede onderdeel van de gedragsintentie, de subjectieve norm, is onderzocht door de 

respondenten te vragen naar de houding van personen uit hun omgeving ten opzichte van het volgen van 

de coronamaatregelen en vervolgens in hoeverre deze houding meespeelt bij hun eigen keuze om de 

maatregelen wel of niet te volgen.  

Volgens de respondenten is de houding van personen uit hun omgeving ten opzichte van het 

volgen van de coronamaatregelen onwijs verschillend. R1 omschrijft het als volgt: “Die verschilt heel 

erg per persoon. Ik ken mensen die er helemaal niks om geven, die hun mondkapje niet goed dragen, 

die gewoon veel te dichtbij komen altijd, die met veel te grote groepen afspreken en aan de andere kant 

ken ik ook mensen die juist alles heel goed opvolgen.” R20 sluit zich hierbij aan en geeft er een aantal 

voorbeelden bij: “Wat in mij opkomt is heel verschillend. Echt heel verschillend. Ik heb een aantal 
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vrienden die elke week aan het feesten zijn. Die gewoon huisfeestjes afgaan. Ik heb ook een aantal 

vrienden die echt nog niet met veel mensen durven af te spreken.” Andere respondenten geven ook 

voorbeelden bij het beantwoorden van de vraag. Zo geven zij aan dat iedereen uit hun omgeving zich 

goed aan de maatregelen houdt, maar andere respondenten geven ook aan dat vrienden en familie zich 

niet goed aan de maatregelen houden. Leeftijdsgenoten en studenten komen wel het vaakst naar voren 

als groepen die zich minder goed aan de maatregelen houden, maar ook zijn er respondenten die 

aangeven dat hun ouders of zelfs grootouders zich heel slecht aan de maatregelen houden, zoals het 

geval is bij R18: “Eigenlijk verbaasde ik mij daar vooral in het begin over. Dat mijn opa en oma echt 

totaal geen rekening ermee hielden.” Het komt geregeld ter sprake dat het respondenten opvalt dat 

mensen zich minder goed aan de maatregelen beginnen te houden, nu de coronacrisis zo lang duurt. 

Vooral nu steeds meer mensen gevaccineerd worden, zien de respondenten dat mensen minder streng 

zijn.  

De respondenten zijn vrij eensgezind wat betreft hun antwoorden op de vraag in hoeverre de 

houding van personen uit hun omgeving meespeelt bij hun keuze om de maatregelen wel of niet te 

volgen, want de respondenten zijn van mening dat dit een redelijk grote rol speelt, zoals R3 duidelijk 

aangeeft: “Ik denk dat dat natuurlijk altijd een zekere mate meespeelt, want als niemand in jouw 

omgeving zich eraan houdt, dan heb je ook iets van ‘waarom zou ik me er aan houden. Hoeveel voegt 

dat nog toe?’” R18 deelt dit standpunt ook en geeft aan dat dit vooral komt door zijn of haar huisgenoten: 

“Best wel erg denk ik. Vooral als je huisgenoten hebt die er strict om zijn waar je de hele dag mee 

binnen zit. Dat heeft in mijn geval zeker invloed op de keuzes die ik maak.” Bijna alle respondenten 

geven aan dat de houding van hun omgeving daadwerkelijk een rol speelt, omdat men rekening met 

elkaar dient te houden, vooral ten tijde van een crisis. Een aantal respondenten geeft aan dat het 

belangrijk is om zelf goed na te denken over wat jijzelf wil en dat de houding van anderen niet leidend 

mag zijn, zoals de volgende uitspraak van R7 laat zien: “Ik besluit dat wel voor mijzelf. Ook als iemand 

het allemaal onzin vind, dan blijf ik nog steeds bij mijn eigen principes.” R14 is ook van mening dat 

iedereen voor zichzelf de keuzes moet maken: “Ik vind dat dat iets is dat mensen daar zelf een keuze in 

moeten maken. Dus als zij zich er niet prettig bij voelen, moeten zij dat ook zelf aangeven.” 

Gedragsintentie 

De laatste vragen van het interview draaiden om de gedragsintentie van de respondenten. Om 

de gedragsintentie in kaart te brengen, wordt natuurlijk gekeken naar de gedragsattitude en de 

subjectieve norm, maar aan het einde van het interview zijn nog twee vragen aan de respondenten gesteld 

om een kort en bondig antwoord te krijgen over de invloed van de TV-spot op hun gedragsintentie, 

namelijk of het kijken van de video hun beeld over het volgen van de coronamaatregelen heeft beïnvloed 

en of de respondenten van plan zijn om hun gedrag omtrent het volgen van de coronamaatregelen aan 

te passen.  
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Maar twee respondenten geven aan dat het kijken van de video hun manier van denken over het 

volgen van de coronamaatregelen heeft beïnvloed. Het gaat hier weliswaar om een kleine invloed, omdat 

het duidelijker is wat de maatregelen zijn of alleen de manier van denken is lichtelijk beïnvloed, zoals 

het antwoord van R18 aangeeft: “Manier van denken misschien wel. Lichtelijk. Niet heel erg.”. Ook R6 

geeft aan dat er sprake is van enige invloed: “…want het is ietsjes meer benadrukt dat je je er echt aan 

moet houden. Houd echt anderhalve meter; niet een kleinere afstand. Probeer echt te zorgen dat die 

afstand groot genoeg is tussen jou en degene met wie jij bent.” De andere achttien respondenten geven 

duidelijk aan dat het kijken van de video hun manier van denken over het volgen van de 

coronamaatregelen niet heeft kunnen beïnvloeden, zoals R8 vertelt: “Ik denk niet per se. Ook omdat je 

overal al dit soort dingen ziet. Overal hoor je het. Dus dat één zo’n filmpje het niet per se verandert. Je 

hebt toch al jouw mening gevormd.” R20 geeft heel duidelijk aan dat er geen sprake is van invloed: 

“Nee. Ik denk het niet. Heel simpel. Nee. Ik denk dat dat hetzelfde is gebleven. Het heeft niet echt een 

grote impact gehad.”  

Op de vraag of de respondenten hun gedrag gaan aanpassen, reageert alleen R6 positief. Deze 

respondent zegt een beetje meer afstand te gaan houden: “Een beetje. Ik zal net een stap verder gaan 

staan van iemand. Maar meer dan dat ook niet.” Verder is geen enkele respondent van plan om zijn of 

haar gedrag aan te gaan passen. 

De argumenten die de respondenten geven ter onderbouwing van hun antwoorden op de vragen 

over hun gedragsintentie lopen redelijk uiteen. Sommigen geven aan dat de video alleen een bevestiging 

is van het gedrag wat zij zelf al vertonen: “Het kwam vrij overeen met mijn beeld van de regels. Dus het 

heeft het niet beïnvloed, misschien eerder bevestigd.” (Quote R13) Zo geeft R5 aan dat de video eerder 

fungeerde als een bevestiging van goed gedrag: “…wat ik hier allemaal zie gebeuren is eigenlijk ook al 

exact wat ik deed. Maar dat is ook juist goed, want ik heb het gevoel dat als ik deze video heb gezien, 

dat ik denk ‘Oké, hoe ik het momenteel doe is zoals het hoort.’” Ook wordt de korte duur van de video 

als reden gegeven, zoals R9 zegt: “…het was een heel duidelijk filmpje, maar ook heel kort en bondig. 

En doordat het zo kort en bondig was dat het mij ook minder heeft beïnvloed.” Ten slotte wordt vaak 

als argument gegeven dat de video geen nieuwe informatie meer biedt en dus eerder een herhaling van 

een reeds bekende boodschap is. R16 weet dat goed samen te vatten: “Ze vertelden voor mijn gevoel 

geen nieuwe dingen. Je wordt de laatste anderhalf jaar doodgegooid met de 1,5m afstand houden, 

mondkapjes dragen, bescherm anderen en bescherm jouzelf. Het was voor mij niet dat ik keek naar iets 

waar ik meer op moet gaan letten. Het was best wel een herhaling van wat je al weet.” Ook R17 zegt 

het: “Omdat het hetzelfde beeld is wat je altijd krijgt te horen.” 

Samenvatting interviews 

De twintig respondenten hebben uiteenlopende antwoorden gegeven tijdens de interviews. De 

TV-spot kwam op bijna alle respondenten anders over en de meningen over de overtuigende werking 
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van de video zijn ook per respondent anders. Desondanks was de boodschap voor alle respondenten 

helder en komen deze antwoorden met elkaar overeen. De semiotische tekens die zijn voortgekomen uit 

de semiotische analyse zijn allemaal besproken tijdens de interviews. De hoeveelheid semiotische tekens 

die een respondenten kon vertellen was verschillend, maar er zijn ook een aantal semiotische tekens 

door meer dan de helft van de respondenten benoemd, namelijk: Bankje – locatie, Bankje – meetlint, 

Park – Mensen, Stem, Supermarkt – Locatie, Supermarkt – mensen, Winkel – Jonge man, Winkel – 

Locatie, Winkel – Oude vrouw, Ziekenhuis – Locatie en Ziekenhuis – Patiënt in ziekenhuisbed. Hieruit 

kan worden opgemaakt dat dit tekens zijn die respondenten belangrijk vinden of die veel indruk hebben 

gemaakt. De respondenten gaven aan dat het opvallend was dat de semiotische tekens die getoond 

werden vooral alledaagse en realistische situaties moesten voorstellen en dat een duidelijke rol was 

weggelegd voor de tegenstelling van jong en oud. Van de twintig respondenten, konden achttien zich 

identificeren met een persoon uit de video. Tien respondenten konden zich identificeren met de jonge 

man die de oudere vrouw ruimte geeft bij de bloemenwinkel. Het is opvallend dat het volgens de 

respondenten hier draaide om het gedrag van de man en niet om zijn uiterlijk waarmee zij zich konden 

identificeren. Dit toont aan dat de actie van een persoon een grotere rol kan spelen bij identificatie dan 

het uiterlijk. Tevens geven tien respondenten aan dat hun kijkervaring positief is beïnvloed doordat zij 

zich met iemand konden identificeren. Bij het bespreken van de gedragsattitude geven zo goed als alle 

respondenten aan dat er consequenties hangen aan het niet volgen van de coronamaatregelen. Het 

ervaren van deze consequenties wordt door de respondenten als erg vervelend bestempeld. Ze geven 

daarbij ook aan dat zij de kans op de consequenties niet groot achten. De video heeft dit beeld over de 

consequenties volgens de respondenten niet beïnvloed. Vervolgens geven de respondenten bij het 

bespreken van de subjectieve norm aan dat personen uit hun omgeving zich verschillend gedragen als 

het gaat om het naleven van de coronamaatregelen, maar dat het opvalt dat mensen zich steeds minder 

goed aan de maatregelen houden nu de coronacrisis aanhoudt en steeds meer mensen gevaccineerd 

worden. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij in hun gedrag rekening houden met de 

houding en gedachtes van anderen. Tot slot heeft de video het denkbeeld omtrent het volgen van de 

coronamaatregelen van maar twee respondenten beïnvloed. Van deze twee geeft één respondenten aan 

van plan zijn om zich anders te gedragen, namelijk iets meer afstand houden van anderen. Verder is 

geen enkele respondenten van plan om zijn of haar gedrag aan te passen na het zien van de spot. 
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5. Resultaten 

 

 In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken die uit dit onderzoek zijn voortgekomen. 

Hierbij wordt een combinatie gemaakt van resultaten uit de literatuurstudie en resultaten die voortkomen 

uit het empirische onderzoek. Het bespreken van de resultaten zal gebeuren in twee delen: semiotische 

analyse en interviews. Bij de semiotische analyse wordt ingegaan op de resultaten die zijn voortgekomen 

uit de uitgevoerde semiotische analyse in combinatie met de literatuur over visuele sociale semiotiek 

(Harrison, 2013). Bij de interviews wordt ingegaan op de resultaten van de interviews met de 20 

respondenten. Deze resultaten worden vergeleken met de resultaten uit het interview met de strateeg van 

Roorda en vervolgens met resultaten van de literatuurstudie.  

Semiotische Analyse 

 Het eerste deel van de semiotische analyse van de TV-spot ‘Corona: klaar mee – herinnering 

maatregelen’ is uitgevoerd aan de hand van de drie visuele metafuncties: representationele metafunctie, 

interpersoonlijke metafunctie en compositionele metafunctie (Harrison, 2013). Deze metafuncties laten 

zien hoe bepaalde semiotische tekens van een visueel beeld van invloed kunnen zijn op het overbrengen 

van een boodschap en richten zich hierbij op de verschillende Represented Participants (RP’s) in de 

beelden en wat voor interactie er tussen hen zit door middel van vectors, het perspectief en de 

positionering van RP’s in de beelden en ten slotte op de information value, salience, framing en modality 

van de beelden (Harrison, 2013).  

 Uit de semiotische analyse is voortgekomen dat de TV-spot uitsluitend bestaat uit menselijke 

RP’s die tijdens de beelden vaak onderlinge vectors en dus een interactie hebben (Harrison, 2013). Veel 

van deze interacties duiden op de coronamaatregelen. Er wordt namelijk een patiënt in een 

ziekenhuisbed vervoerd door twee artsen of verplegers, verschillende menselijke RP’s zitten met afstand 

op een bankje, een jongen en meisje fietsen weg van een drukke markt, vier menselijke RP’s doen een 

stap naar achteren in een supermarkt en een jonge man stapt bewust naar achteren om een oudere dame 

ruimte te geven. Dit zijn allemaal situaties waarbij een duidelijke interactie tussen de RP’s zit. Volgens 

Harrison (2013) is er dus sprake van verschillende action images. Dit stelt de kijker in staat om een 

verhaal te bedenken bij de gebeurtenissen en gedragingen die te zien zijn in de beelden. Dankzij alle 

menselijke RP’s heeft de TV-spot een uiterst realistische insteek, wat zorgt voor een hoog niveau van 

modality. Met een hoog niveau van modality komt een beeld waarheidsgetrouw over en kan de kijker 

zich beter inleven in een situatie en de boodschap beter overnemen (Harrison, 2013). De setting van de 

scènes uit de TV-spot draagt hier ook aan bij, want veel scènes spelen zich af op bekende en vrij 

algemene locaties, zoals een terras, de supermarkt of een markt. De combinatie van een TV-spot 

bestaande uit action images en een hoog niveau van modality zorgt voor een TV-spot met realistische 

beelden waar de kijker een verhaal bij kan vormen en zo betrokken raakt bij de TV-spot. Echter wordt 



55 

 

de connectie tussen de kijker en de TV-spot minder sterk doordat er uitsluitend gebruik wordt gemaakt 

van offer als het gaat om de positionering van de RP’s. Geen enkele RP kijkt namelijk de camera in. 

Door het ontbreken van oogcontact is er een minder sterke connectie. Aan de andere kant wordt de kijker 

wel betrokken in de beelden van de TV-spot, door het gebruikte perspectief. Er is gebruik gemaakt van 

een medium hoogte perspectief, op ooghoogte, waardoor het voor de kijker lijkt alsof zij aanwezig zijn 

bij de beelden. Dit vormt de beste connectie tussen de kijker en RP’s volgens de interpersoonlijke 

metafunctie (Harrison 2013).  

 De semiotische analyse is afgesloten met het maken van een duidelijk overzicht van alle 

gebruikte semiotische tekens aan de hand van het Saussurean Model (Chandler, 2017). Aan de hand van 

dit model zijn alle gebruikte semiotische tekens geanalyseerd door middel van signifier, signified, 

denotatie, connotatie. Op deze manier is er een helder overzicht gevormd van alle gebruikte semiotische 

tekens en de betekenis die deze tekens kunnen hebben, zoals te zien is in tabel 2.  

Interviews 

 Als eerste heeft er een interview plaatsgevonden met een strateeg van Roorda bij wie de 

opdracht voor de TV-spot binnen is gekomen en wie betrokken is geweest bij de TV-spot door het 

uitzetten van alle grote lijnen. Uit dit interview is duidelijk geworden voor welke doelgroep de TV-spot 

is gemaakt, wat het beoogde doel was en wat voor keuzes er zijn gemaakt betreffende semiotische 

tekens. Uit het interview is naar voren gekomen dat de TV-spot is gemaakt met héél Nederland als 

doelgroep. Dit is een ingewikkelde doelgroep om een goede TV-spot voor te maken, omdat er rekening 

moet worden gehouden met het feit dat de doelgroep groot en onwijs divers is. Roorda heeft dit terug 

laten komen in de TV-spot door gebruik te maken van een diverse cast en diverse locaties die zowel een 

stedelijk als een dorps karakter hebben. Hierdoor is het voor alle kijkers eerder mogelijk om zich met 

de personen en locaties te identificeren, waardoor hun gedrag beter kan worden beïnvloed (De Graaf et 

al., 2012). Dit komt overeen met de bevindingen van de semiotische analyse, waar wordt gesteld dat er 

sprake is van verschillende action images waardoor de kijker de mogelijkheid wordt geboden om zelf 

een verhaal te bedenken rondom het beeld (Harrison, 2013). De kijker kan zich dan ook sneller 

identificeren met de personen. Verder is het duidelijk geworden wat het doel achter de TV-spot is, 

namelijk een gedragsverandering teweegbrengen in de Nederlandse bevolking om zich beter aan de 

coronamaatregelen te houden en als iemand zich al goed aan de regels hield, dit gedrag vast te houden. 

Om dit doel te bereiken, zijn er verschillende semiotische keuzes gemaakt. Zoals eerder genoemd zijn 

de acteurs en locaties bewust gekozen om te zorgen voor een diverse TV-spot die de hele Nederlandse 

bevolking aanspreekt. De ziekenhuisscène is er bewust in geplaats, om mensen te wijzen op een 

mogelijk risico van het coronavirus. Ook de scène met sportende mensen is bewust gekozen, omdat 

sporten en bewegen een positieve boodschap is voor de kijker. Gezondheid blijft van belang en sporten 

is goed voor mensen; ook tijdens een pandemie. Verder moest de TV-spot de visuele huisstijl van de 

coronacampagne van Roorda bevatten. Dit valt onder andere terug te zien in het opvallende 
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kleurgebruik. Door dit kleurgebruik wordt duidelijk gemaakt dat de TV-spot onderdeel is van de 

algehele coronacampagne. Dit kleurgebruik duidt op salience volgens Harrison (2013), omdat er gebruik 

wordt gemaakt van opvallende kleuren die de aandacht van de kijker trekken.  

 Na het interview met de strateeg van Roorda zijn er interviews gehouden met twintig 

Nederlandse universitaire studenten. De respondenten hebben uiteenlopende antwoorden gegeven 

tijdens de interviews. Zo kwam de video op bijna iedere respondenten anders over en de meningen over 

de overtuigende werking van de video zijn ook per respondenten anders. Echter was de boodschap wel 

duidelijk overgekomen op alle respondenten. Bij het bespreken van de semiotisch tekens zijn een aantal 

besproken door meer dan de helft van de respondenten. Hieruit kan worden opgemaakt dat dit tekens 

zijn die respondenten belangrijk vinden of die veel indruk hebben achter gelaten. Het gaat hierbij om de 

volgende tekens: Bankje – locatie, Bankje – meetlint, Park – Mensen, Stem, Supermarkt – Locatie, 

Supermarkt – mensen, Winkel – Jonge man, Winkel – Locatie, Winkel – Oude vrouw, Ziekenhuis – 

Locatie en Ziekenhuis – Patiënt in ziekenhuisbed. Bij deze tekens werd vaak aangegeven dat het ging 

om herkenbare of realistische situaties waar de respondenten zichzelf wel in terug zagen. Verder hebben 

achttien respondenten aangegeven dat zij zich met een personage kunnen identificeren. Tien van deze 

respondenten kon zich identificeren met de jonge man die ruimte gaf aan de oudere vrouw. Daarnaast 

geven tien respondenten aan dat hun kijkervaring positief is beïnvloed doordat zij zich met iemand 

konden identificeren. Bij het bespreken van de gedragsattitude geven zo goed als alle respondenten aan 

dat consequenties hangen aan het niet volgen van de coronamaatregelen. Het ervaren van deze 

consequenties wordt door de respondenten als erg vervelend bestempeld. Ze geven daarbij ook aan dat 

zij de kans op de consequenties niet groot achten. De TV-spot heeft dit beeld over de consequenties niet 

beïnvloed volgens de respondenten. Vervolgens geven de respondenten bij het bespreken van de 

subjectieve norm aan dat personen uit hun omgeving zich verschillend gedragen als het gaat om het 

naleven van de coronamaatregelen, maar dat het opvalt dat mensen zich steeds minder goed aan de 

maatregelen houden nu de coronacrisis aanhoudt en steeds meer mensen gevaccineerd worden. De 

meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij in hun gedrag rekening houden met de houding en 

gedachtes van anderen. Verder heeft de video het denkbeeld omtrent het volgen van de 

coronamaatregelen van maar twee respondenten beïnvloed, waarvan één respondenten aangeeft om van 

plan zijn zich anders te gaan gedragen na het kijken van de TV-spot. Verder is geen enkele respondenten 

van plan om zijn of haar gedrag aan te passen na het zien van de spot. 

 Als de bevindingen van de interviews met de Nederlandse universitaire studenten worden 

vergeleken met de bevindingen van het interview met de strateeg van Roorda zijn er een aantal 

interessante overeenkomsten. Zo was het doel van de video voor alle respondenten duidelijk. Alle 

antwoorden van de respondenten lagen namelijk in lijn met het doel wat Roorda voor ogen had. Dit 

toont aan dat de TV-spot de boodschap goed heeft over kunnen brengen. Zoals de bevindingen uit de 

semiotische analyse en het interview met de strateeg van Roorda hebben laten zien, zijn er verschillende 
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semiotische tekens gebruikt die van invloed zijn geweest op het overbrengen van de boodschap van de 

TV-spot. Een belangrijk onderdeel hiervan was de realistische insteek van de video. Dit was namelijk 

door veel respondenten opgemerkt. Zij vonden het opvallend dat de semiotische tekens die getoond 

werden vooral alledaagse en realistische situaties moesten voorstellen. Tevens werd vaak opgemerkt dat 

er een contrast werd weergegeven tussen oud en jonge mensen. Dit komt door de diverse doelgroep die 

Roorda had voor deze TV-spot. Het gebruik van oude en jonge mensen heeft er tevens voor gezorgd dat 

de helft van de respondenten zich kon identificeren met de jonge man die de oude dame ruimte geeft. 

Dit kan hebben bijgedragen aan het overbrengen van de boodschap van de video volgens De Graaf et 

al. (2012) en Joffe (2008). Het is opvallend dat het volgens de respondenten hier draaide om het gedrag 

van de man en niet zijn uiterlijk waarmee zij zich konden identificeren. Dit toont aan dat het gedrag van 

een persoon een grotere rol kan spelen bij identificatie dan het uiterlijk. Afgezien van realistische en 

herkenbare semiotische tekens zijn er weinig bijzonderheden voorbij gekomen tijdens de interviews. 

 Tekens worden door mensen gebruikt om betekenis te geven aan alles wat zij zien (Chandler, 

2017). Volgens Harrison (2013) hangt deze betekenis af van de omgeving van degene die deze tekens 

waarneemt. Aan de hand van de resultaten van de interviews kan worden opgemaakt dat de respondenten 

vergelijkbare connotaties en dus betekenissen hangen aan de gebruikte semiotische tekens. Ondanks het 

feit dat de studenten van verschillende universiteiten komen, hangen zij toch dezelfde betekenissen aan 

de semiotische tekens, wat overeenkomt met de visuele sociale semiotiek (Harrison, 2013). Echter 

betekent dat niet dat alle respondenten op vergelijkbare wijze of überhaupt zijn beïnvloed door de TV-

spot. De resultaten laten zien dat de gedragsattitude van de respondenten niet is beïnvloed door de TV-

spot. Wat betreft de subjectieve norm geven de respondenten aan dat de houding van personen uit hun 

omgeving redelijk uiteen loopt. De respondenten geven wel duidelijk aan dat hun gedrag wordt 

beïnvloed door de houding van personen uit hun omgeving. Hieruit kan worden afgeleid dat de 

subjectieve norm meer invloed op de gedragsintentie van Nederlandse universitaire studenten heeft dan 

de gedragsattitude. De respondenten voelden zich eerder persoonlijk aangesproken om met hun gedrag 

te letten op hun omgeving. Dit blijkt uit het feit dat veel respondenten zich konden herkennen in een 

persoon uit de video die het goede voorbeeld gaf (de jonge man bij de oude vrouw). Volgens de 

respondenten draaide het hier echt om het gedrag van de jonge man en dat het van belang is om op 

andere mensen uit hun omgeving te letten. Om die reden kan worden geconcludeerd dat de gebruikte 

semiotische tekens vooral van invloed zijn geweest op de motivatie om te voldoen aan de normatieve 

overtuiging (Fishbein & Ajzen, 1975) en dat dit komt door identificatie. Daardoor is er sprake van een 

kleine verandering van de subjectieve norm door de TV-spot. Deze verandering van de subjectieve norm 

kan uiteindelijk leiden tot een verandering in de gedragsintentie volgens de Theory of Reasoned Action 

(Fishbein & Ajzen, 1975). Echter zal dit per respondent verschillen, omdat de bescheiden verandering 

van de subjectieve norm niet voor iedereen voldoende zal zijn om, samen met de gedragsattitude, de 
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gedragsintentie te doen veranderen. De resultaten van het interview bevestigen dit beeld, omdat er maar 

één respondenten aangeeft om zijn of haar gedrag te gaan wijzigen na het zien van de TV-spot. 

6. Conclusie 

Dit onderzoek had als doel om te analyseren of de gedragsattitude en de subjectieve norm en de 

daaruit voortvloeiende gedragsintentie van Nederlandse universitaire studenten om de 

coronamaatregelen te volgen, worden beïnvloed door de semiotische tekens die gebruikt worden in de 

TV-spot ‘Corona: klaar mee – herinnering maatregelen’. Om dit te analyseren is een algemene 

hoofdvraag geformuleerd en een zestal deelvragen, die hieronder beantwoord worden. 

We beginnen met deelvraag 1: Wat is semiotiek? Het antwoord op deelvraag 1 luidt dat 

semiotiek de wetenschap omtrent tekens is. Semiotiek laat ons begrijpen hoe tekens worden 

waargenomen door mensen en hoe aan deze tekens betekenis wordt gegeven. Tekens zijn overal om ons 

heen en wij zijn continue bezig met het identificeren van deze tekens en hier betekenissen aan geven. 

Dit proces van identificeren en het geven van een betekenis aan tekens is waar semiotiek om draait 

(Chandler, 2017). Tekens kunnen betekenissen krijgen door middel van een signifier, signified, 

connotatie en denotatie (Chandler, 2017). Concluderend is semiotiek de wetenschap die ons laat zien 

hoe wij betekenis geven aan alles wat wij dagelijks zien en tot ons nemen.  

Deelvraag 2 luidde: Welke semiotische tekens zijn van invloed op het zo effectief mogelijk overbrengen 

van een boodschap? Deze deelvraag was niet eenvoudig te beantwoorden, want een afbeelding kan 

verschillende semiotische tekens hebben die het zo effectief mogelijk overbrengen van een boodschap 

kunnen beïnvloeden. De belangrijkste semiotische tekens die van invloed zijn op het overbrengen van 

een boodschap zijn te vinden onder de drie visuele metafuncties van de visuele sociale semiotiek 

(Harrison, 2013). Deze bieden diverse handvatten waarmee afbeeldingen geanalyseerd kunnen worden 

om te onderzoeken welke semiotische tekens van de afbeelding bijdragen aan het overbrengen van de 

boodschap. Tevens is een rol weggelegd voor identificatie, want de mogelijkheid voor iemand om zich 

te identificeren met een personage uit een verhaal/video draagt bij aan de effectiviteit waarop de 

boodschap over wordt gebracht. 

Deelvraag 3, Hoe draagt semiotiek bij aan het analyseren van gedrag van ontvangers van beelden zoals 

de TV-spot ‘Corona: klaar mee - herinnering maatregelen'?, heeft als antwoord dat semiotiek bijdraagt 

aan het analyseren van gedrag van ontvangers van beelden, zoals de TV-spot ‘Corona: klaar mee – 

herinnering maatregelen’, door tekens in de TV-spot te kunnen onderscheiden en betekenissen aan te 

geven (Chandler, 2017). Deze semiotische tekens kunnen vervolgens van invloed kunnen zijn op de 

gedragsattitude en de subjectieve norm. Deze elementen vormen vervolgens de gedragsintentie die 

resulteert in het gedrag van de ontvanger (Fishbein & Ajzen, 1975).  
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Bij deelvraag 4 wordt ingegaan op alle semiotische tekens die zijn gebruikt in de TV-spot. De vraag, 

Welke semiotische tekens zijn gebruikt in de TV-spot 'Corona: klaar mee - herinnering maatregelen'?, 

is beantwoord door het uitvoeren van een semiotische analyse aan de hand van de drie semiotische 

metafuncties (Harrison, 2013) en het Saussurean Model (Chandler, 2017). Uit deze semiotische analyse 

is een scala aan semiotische tekens gekomen. Vervolgens is een interview gehouden met een strateeg 

van het reclamebureau Roorda die betrokken was bij het creëren van de TV-spot. Bij dit interview is 

gevraagd naar het gebruik van tekens in de TV-spot. Ten slotte is bij de interviews aan de respondenten 

gevraagd naar alles wat hen is opgevallen om zo mogelijkerwijs tot semiotische tekens die tot dat 

moment nog niet waren geconstateerd. Dit heeft ertoe geleid dat in totaal 32 semiotische tekens zijn 

gevonden. Deze tekens staan vermeld in bijlage 4. 

Een aantal dingen zijn belangrijk om te vermelden bij deze semiotische tekens. Ten eerste zijn 

alle tekens minstens één keer geconstateerd door de respondenten. Er zijn dus geen semiotische tekens 

die door niemand zijn gezien. Ten tweede zijn sommige semiotische tekens door meer dan de helft van 

de respondenten gezien. Dit laat zien dat de scène met het meetlint, de scène in de supermarkt, de scène 

met de oudere vrouw en de jonge man en de scène in het ziekenhuis de respondenten het beste is 

bijgebleven. Ten derde hebben enkele respondenten aangegeven dat het voor hen duidelijk was dat de 

semiotische tekens worden gebruikt om alledaagse en realistische situaties uit te beelden, zoals een 

situatie op straat en situaties in een publieke ruimte als de supermarkt. Ten slotte is het de respondenten 

opgevallen dat er gebruikt wordt gemaakt de tegenstelling jong en oud. Zo wordt bijvoorbeeld gebruik 

gemaakt van een klein meisje met haar moeder, een oude man in de supermarkt met jongere mensen om 

hen heen en ten slotte de oudere vrouw met rollator die voorrang krijgt van de jonge man. 

 Deelvraag 5, Welke betekenis geven Nederlandse universitaire studenten aan de gebruikte 

semiotische tekens in de TV-spot 'Corona: klaar mee - herinnering maatregelen'? draait om de betekenis 

die de respondenten hebben gegeven aan de gebruikte semiotische tekens in de TV-spot. Zoals 

beschreven in de literatuurstudie worden semiotische tekens door mensen gebruikt om betekenis te 

geven aan dingen die zij zien of ervaren (Chandler, 2017) en dat deze betekenis wordt beïnvloed door 

de sociale/culturele gemeenschap waar de ontvanger van de tekens in leeft (Harrison, 2013). Om dit te 

onderzoeken is tijdens de interviews aan alle respondenten gevraagd wat voor connotatie zij hebben 

gegeven aan alle semiotische tekens die hen zijn opgevallen, omdat connotaties persoonlijke 

betekenissen zijn die iemand aan een teken geeft en kunnen worden gevormd door iemands 

persoonlijkheid of culturele invloeden (Chandler, 2017). De betekenis die de respondenten hebben 

gegeven aan de gebruikte semiotische tekens in de TV-spot 'Corona: klaar mee - herinnering 

maatregelen' staan ook in bijlage 4. 

Hoewel meerdere connotaties aan de tekens zijn gegeven door de respondenten, zijn geen grote 

discrepanties te noteren tussen deze connotaties. De conclusie die hieruit voortvloeit is dat de 
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respondenten vergelijkbare connotaties hebben bij de gebruikte semiotische tekens en dat de gebruikte 

semiotische tekens vergelijkbare betekenissen hebben voor de respondenten.  

 De laatste deelvraag, deelvraag 6, luidde: Wat is het effect van de gebruikte semiotische tekens 

op de gedragsattitude en de subjectieve norm en de daaruit voortvloeiende gedragsintentie van 

Nederlandse universitaire studenten? Om deze deelvraag te beantwoorden is er gebruik gemaakt van de 

Theory of Reasoned Action (Fishbein & Ajzen, 1975). In de interviews zijn enkele vragen gesteld ingaan 

op de onderdelen van deze theorie: Gedragsattitude, subjectieve norm en gedragsintentie. 

Gedragsattitude. De gedragsattitude bestaat uit de evaluatie van mogelijke consequenties die 

hangen aan een gedraging en uit de inschatting hoe groot de kans is dat die consequenties daadwerkelijk 

optreden (Fishbein & Ajzen, 1975). Negentien respondenten zien dat er consequenties hangen aan het 

niet volgen van de coronamaatregelen. Zij evalueren deze consequenties vervolgens als erg vervelend, 

maar ze zeggen ook dat de kans op de consequenties niet groot is. Dit zou duiden op een middelmatige 

gedragsattitude, omdat er wel vervelende consequenties zijn, maar deze niet snel op zullen treden. 

Volgens de respondenten heeft de video dit beeld over de consequenties niet beïnvloed, omdat de 

consequenties te weinig naar voren kwamen in de video. De gebruikte semiotische tekens hebben dus 

geen effect gehad op de gedragsattitude van Nederlandse universitaire studenten.  

Subjectieve norm. De subjectieve norm bestaat de normatieve overtuiging en de motivatie om 

hieraan te voldoen (Fishbein & Ajzen, 1975). Om dit te onderzoeken is de studenten gevraagd naar de 

houding van personen uit hun omgeving ten opzichte van het volgen van de coronamaatregelen en in 

hoeverre deze houding een rol speelt bij hun eigen keuze om zich wel of niet aan de maatregelen te 

houden. Volgens de respondenten loopt de houding van personen uit hun omgeving redelijk uiteen. Hier 

valt geen trend in te herkennen. De respondenten geven wel duidelijk aan dat hun gedrag wordt 

beïnvloed door de houding van personen uit hun omgeving. Hieruit kan worden afgeleid dat de 

subjectieve norm meer invloed op de gedragsintentie van Nederlandse universitaire studenten heeft dan 

de gedragsattitude. Geen van de respondenten heeft aangegeven dat zij de gebruikte semiotische tekens 

kunnen koppelen aan personen uit hun omgeving. De respondenten voelden zich eerder persoonlijk 

aangesproken om met hun gedrag te letten op hun omgeving. Een reden hiervoor kan zijn dat veel 

respondenten zich konden herkennen in een persoon uit de video die het goede voorbeeld gaf (de jonge 

man bij de oude vrouw). Om die reden kan worden geconcludeerd dat de gebruikte semiotische tekens 

vooral van invloed zijn geweest op de motivatie om te voldoen aan de normatieve overtuiging. Daardoor 

is er sprake van een bescheiden verandering van de subjectieve norm door de TV-spot. 

Gedragsintentie. Volgens de Theory of Reasoned Action wordt gedragsintentie gevormd door 

een combinatie van de gedragsattitude en de subjectieve norm (Fishbein & Ajzen, 1975). Op basis van 

de conclusie dat de gedragsattitude niet is beïnvloed door de TV-spot, maar wel sprake is van een kleine 

verandering in de subjectieve norm, kan worden vastgesteld dat de gedragsintentie van de respondenten 
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in beperkte mate is beïnvloed. Echter betekent dit niet dat het gedrag van alle respondenten is beïnvloed 

of zal veranderen. De kleine verandering van de subjectieve norm zal niet voor alle respondenten 

voldoende zijn om uiteindelijk van invloed te zijn op de gedragsintentie. Dit hangt natuurlijk ook af van 

de gedragsattitude en de verhouding tussen de gedragsattitude en de subjectieve norm. Deze conclusie 

wordt bevestigd door de bevindingen van de interviews, want een schamele twee studenten geeft aan 

dat het kijken van de video hun manier van denken over het volgen van de coronamaatregelen heeft 

beïnvloed. Desondanks geeft maar één respondenten aan dat hij of zij van plan is om zich anders te gaan 

gedragen.  

Tot slot kan nu de hoofdvraag worden beantwoord, die luidde: In hoeverre beïnvloeden de 

semiotische tekens uit de TV-spot 'Corona: klaar mee - herinnering maatregelen' van de Rijksoverheid 

de gedragsattitude en subjectieve norm en de daaruit voortvloeiende gedragsintentie van Nederlandse 

universitaire studenten? Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de gebruikte semiotische tekens uit de 

TV- spot 'Corona: klaar mee - herinnering maatregelen' van de Rijksoverheid de gedragsattitude niet 

hebben beïnvloed, maar de subjectieve norm in beperkte mate hebben beïnvloed. De daaruit 

voortvloeiende gedragsintentie van Nederlandse universitaire studenten is daardoor in minimale zin 

beïnvloed (Fishbein & Ajzen, 1975). Deze conclusie wordt zowel ondersteund door te kijken naar de 

veranderingen in de gedragsattitude en de subjectieve norm, als door de antwoorden van de 

respondenten op de interviewvragen betreffende de gedragsintentie. De jonge man die voorrang geeft 

aan de oudere vrouw die de bloemenwinkel uit komt is het semiotische teken wat het meeste heeft 

bijgedragen aan het beïnvloeden van de subjectieve norm doordat de respondenten zich hiermee konden 

identificeren wat heeft bijgedragen aan het overbrengen van de boodschap (De Graaf et al., 2012; Joffe, 

2008). Het bleek dat de respondenten het belangrijk vinden om te zorgen voor hun omgeving. Deze 

bescheiden verandering van de subjectieve norm heeft uiteindelijk bij één van de twintig respondenten 

(5%) gezorgd voor een verandering van de gedragsintentie. Over de andere semiotische tekens kan enkel 

worden gezegd dat zij hebben bijgedragen aan de video als geheel, maar de onderzoeksresultaten geven 

niet aan dat zij direct van invloed zijn geweest op de gedragsattitude, subjectieve norm of de 

gedragsattitude.  
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7. Discussie 

 Dit hoofdstuk kent twee delen. Ten eerste zal worden gereflecteerd op het onderzoeksproces en 

ten tweede wordt er gereflecteerd op het onderzoek zelf.  

Reflectie op het onderzoeksproces 

 Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode februari 2021 tot juni 2021. Tijdens deze tijd 

verkeerde Nederland in de coronacrisis. De wereld stond op zijn kop en in Nederland waren veel dingen 

die voorheen normaal waren ineens niet meer mogelijk ten tijde van de tweede lockdown. Zo was het 

niet mogelijk om naar de universiteit te gaan of met docenten en respondenten fysiek af te spreken. Deze 

tijd is voor mij niet bevorderlijk geweest wat betreft studeren. Het vergde een hoop 

aanpassingsvermogen van mij en van de docenten en respondenten. Zo moesten alle bijeenkomsten, 

overleggen, feedbackmomenten en interviews digitaal plaatsvinden. Dit bood aan de ene kant een hoop 

mogelijkheden, omdat ik geen reistijd had, maar de persoonlijke connectie en interactie verdween. 

Tevens is er meer ruimte voor ruis en verwarring door uitsluitend gebruik te maken van mail of MS 

Teams. Dit kwam ook terug in het verzamelen van respondenten. Dit moest allemaal digitaal gebeuren. 

Veel berichten naar mogelijke respondenten zijn niet beantwoord. Het verzamelen van respondenten 

heeft zo voor wat vertraging gezorgd. 

 De coronacrisis heeft natuurlijk een hoop ontwikkelingen meegemaakt. Dit is ook van invloed 

geweest op het onderzoek. De TV-spot is gemaakt op een moment in de coronacrisis waarop de 

besmettingscijfers weer opliepen en mensen zich minder goed aan de maatregelen hielden terwijl dat 

nog hard nodig was. Echter begon de situatie er steeds rooskleuriger uit te zien, naarmate dit onderzoek 

langer duurde. Dat de situatie van de TV-spot en de situatie die speelde tijdens het onderzoek 

verschillend was, kan een invloed hebben gehad op de antwoorden van de respondenten. 

Reflectie op het onderzoek 

Er is antwoord gegeven op de hoofdvraag ‘In hoeverre beïnvloeden de semiotische tekens uit de 

TV-spot 'Corona: klaar mee - herinnering maatregelen' van de Rijksoverheid de gedragsattitude en 

subjectieve norm en de daaruit voortvloeiende gedragsintentie van Nederlandse universitaire 

studenten?’, namelijk dat de semiotische tekens uit de TV- spot 'Corona: klaar mee - herinnering 

maatregelen' van de Rijksoverheid de gedragsattitude niet hebben beïnvloed, maar de subjectieve norm 

een klein beetje hebben beïnvloed. De daaruit voortvloeiende gedragsintentie van Nederlandse 

universitaire studenten is daardoor in minimale zin beïnvloed. Het is echter wel van belang dat er 

rekening wordt gehouden met de steekproef. Mijn eerste idee was om het onderzoek te richten op 

studenten van de Universiteit Utrecht. Deze zou ik benaderen door verschillende studieverenigingen een 

mail te sturen met daarin het verzoek of zij mij konden helpen. Door verschillende studieverenigingen 

te benaderen, nam de kans op een diverse steekproef toe en dat komt de betrouwbaarheid van de 

onderzoeksresultaten ten goede. Echter kwam er maar van één vereniging reactie. Doordat ik nauwelijks 
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reactie heb gekregen van de studievereniging, moest ik mijn doelgroep verbreden tot Nederlandse 

universitaire studenten. Vervolgens heb ik via een sneeuwbal-methode mijn respondenten verzameld. 

Zo is het uiteindelijk, in zeer korte tijd, gelukt om alle respondenten bij elkaar te krijgen. Echter blijft 

een steekproef van twintig personen zeer klein. Het resultaat valt dus niet te generaliseren. 

 Het is ook belangrijk om stil te staan bij de kwalitatieve aard van het onderzoek en mijn rol als 

onderzoeker hierin. Een essentieel deel van kwalitatief onderzoek is het interpreteren van de data. De 

onderzoeker moet zelf betekenis geven aan deze data en dat zorgt ervoor dat de onderzoeker altijd op 

enige manier een invloed heeft op de resultaten.  

Zoals al duidelijk werd uit het interview met Roorda, is het lastig om te kijken naar het effect van 

een enkele video die onderdeel is van een groter geheel van campagnes, zoals de coronacampagne. De 

kijker wordt niet alleen beïnvloed door deze video, maar ook door andere video’s, posters en social 

media-uitingen. Bij dit onderzoek is daar geen rekening mee gehouden, maar dit is interessant om mee 

te nemen bij vervolgonderzoeken.  

 Alle interviews zijn afgenomen met MS Teams. Gezien de situatie omtrent COVID-19 was het 

niet mogelijk om fysiek interviews af te nemen. Het nadeel van interviews digitaal afnemen, is dat het 

altijd onduidelijk is of een respondent zich goed focust en of zij de video echt goed hebben bekeken, 

aangezien zij deze in hun eigen tijd hebben gekeken. Fysieke interviews bieden toch meer zekerheid wat 

dat betreft en zijn daarom preferabel.  

 Uit de resultaten is gebleken dat de enige invloed van de semiotische tekens te zien is bij de 

subjectieve norm. Specifiek bij de motivatie van de respondenten om te voldoen aan de normatieve 

overtuiging. Echter is de subjectieve norm onderbelicht gelaten tijdens de interviews. Waar bij de 

gedragsattitude letterlijk werd gevraagd naar de invloed van de video op de gedragsattitude, was dit bij 

de subjectieve norm niet het geval. Als dit wel het geval was geweest, waren de resultaten misschien 

duidelijker geweest.  

 Al met al zijn een aantal aanbevelingen voor een vervolgonderzoek. Ten eerste zou het een 

aanbeveling zijn om te werken met een steekproef die groter dan twintig respondenten is. Ten tweede is 

het interessant om bij het onderzoek de volledige coronacampagne te analyseren, in plaats van een 

enkele video hiervan. Ten derde is het een aanrader om fysieke interviews af te nemen, omdat middels 

fysieke interviews er een betere connectie kan worden gemaakt met de respondenten en het duidelijker 

of de respondent gefocust is. Ten slotte zou er extra aandacht naar de subjectieve norm kunnen gaan bij 

een vervolgonderzoek, omdat er in dit onderzoek te weinig aandacht aan is geschonken door niet te 

vragen of de video een invloed heeft gehad op de subjectieve norm van de respondenten. Dit is wel 

gevraagd bij de gedragsattitude. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 - Topiclist Interviews 

 

Algemeen & Tekens 

1. Hoe komt de video op jou over?  

2. Wat is volgens jou de boodschap/ het doel van de video? 

a. Waarom denk je dat, waar maak je dat uit op?  

3. Vond je de video overtuigend? Zo ja, waarom?  

4. Zijn er dingen in de video die jou bijzonder zijn opgevallen? Personen, dingen, omgeving of 

muziek of wat dan ook?  

• Logo 

• Man 

• Vrouw(en) 

• Drankje 

• Terras 

• Ziekenhuis 

• Patiënt in ziekenhuisbed 

• Mondkapje(s) 

• Arts(en) 

• (Ziekenhuis)spullen 

• Vrouw 

• Meisje 

• Meetlint 

• (Twee) jonge vrouw(en) 

• Bankje(s) 

• Jongen en meisje 

• Markt 
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• Fiets 

• Supermarkt 

• Mensen in de supermarkt 

• Oudere vrouw 

• Rollator 

• Winkel 

• Bloemen 

• Man 

• Mensen in sportieve kleding 

• Groene zone 

• Motto 

• Link en telefoonnummer 

• Ondertiteling 

• Cameragebruik 

• Stem 

5. Welke connotaties hang je aan de tekens die jou zijn opgevallen in de video? [Gebruik 

antwoorden op vraag 5] 

 

Identificatie 

6. Kun je je identificeren met een of meerdere personen uit de video? Zo ja: Met welke personen? 

a. Ja? Welke invloed heeft dat gehad op jouw kijkervaring? 

b. Nee? Zou jouw antwoord anders zijn geweest als er andere personen zouden worden gebruikt 

in de video? Zo ja, wat voor personen? 

 

Gedragsattitude 

7. Hangen er volgens jou consequenties aan het niet volgen van de coronamaatregelen? 

a. Ja? Hoe zou je het vinden als deze consequentie(s) optreedt/optreden?  
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b. Ja? Hoe groot denk je dat de kans is dat deze consequentie(s) optreedt/optreden? 

8. Heeft de video dit beeld over de consequenties op enige manier beïnvloed?  

 

Subjectieve norm 

9. Wat is de houding van personen uit jouw omgeving ten opzichte van het volgen van de 

coronamaatregelen? 

10. In hoeverre speelt de houding van personen uit jouw omgeving mee bij jouw keuze om wel of 

niet de coronamaatregelen te volgen? 

 

Gedragsintentie 

11. Heeft het kijken van de video jouw manier van denken over het volgen van de coronaregels 

beïnvloed? 

a. Nee? Waarom niet? Waar ligt dat aan? 

b. Ja? Waarom? Waar ligt dat aan? Ben je van plan om je gedrag omtrent de coronaregels aan te 

passen? Kun je de reden hiervoor toelichten? 
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Bijlage 2 – Codeboek interview R0 

 

Code 

 

Aantal 

bestanden 

Aantal 

referenties 

De opdracht 1 1 

Aanbesteding 1 1 

Eisen 1 1 

Doelgroep 1 2 

Acteurs 1 1 

Diversiteit 1 1 

Uitdagingen 1 2 

Doelstelling 1 4 

Effectmeting 1 2 

Functie 1 1 

Het probleem 1 2 

Tekens 1 5 

Cameragebruik 1 2 

De stem 1 2 

Huisstijl 1 3 

Ziekenhuisscène 1 6 
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Bijlage 3 – Codeboek interviews R1-R20 

 

Code Aantal 

bestanden 

Aantal 

referenties 

Afsluitende 

opmerkingen 

6 7 

Algemeen opgevallen 12 18 

Connotatie 1 1 

Bankje - Dochter 10 15 

Bankje - Locatie 10 14 

Bankje - Meetlint 10 12 

Bankje - Vrouw 11 17 

Bankje - Twee 

jonge vrouwen 

8 13 

Cameragebruik 2 2 

Link en 

telefoonnummer 

2 2 

Logo 2 4 

Markt - Fiets 4 4 

Markt - Jongen en 

meisje 

6 9 

Markt - Locatie 7 7 

Motto 5 7 

Muziek 2 4 

Ondertiteling 1 1 

Park - Locatie 10 12 

Park - Mensen 11 18 

Stem 9 9 

Supermarkt - 

Locatie 

12 13 

Supermarkt - 

Mensen 

8 8 

Terras - Drankje 8 11 

Terras - Locatie 9 13 

Terras - Mensen 8 9 

Winkel - Bloemen 10 11 
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Winkel - Jonge 

man 

14 15 

Winkel - Locatie 14 16 

Winkel - Oude 

vrouw 

17 30 

Winkel - Rollator 3 3 

Ziekenhuis - 

Artsen 

7 7 

Ziekenhuis - 

Locatie 

12 17 

Ziekenhuis - Man 

in ziekenhuisbed 

14 20 

Ziekenhuis - 

Mondkapje(s) 

1 1 

Ziekenhuis - 

Spullen 

1 1 

Doel 20 22 

Reden 20 29 

Gedragsattitude 5 5 

Consequenties 20 34 

Evaluatie 18 30 

Kans 17 26 

Invloed video 20 25 

Gedragsintentie 20 22 

Argumenten 18 23 

Wijzigen gedrag 15 16 

Identificatie 20 28 

Andere personen 7 8 

Geen identificatie 2 2 

Invloed 17 23 

Overkomen video 20 29 

Overtuigende werking 20 27 

Reden 10 13 

Subjectieve norm 1 1 

Houding 

omgeving 

20 43 
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Invloed houding 

omgeving op 

gedrag 

20 44 

Tekens 1 1 

Bankje - Locatie 12 14 

Bankje - Meetlint 11 11 

Bankje - Twee 

jonge vrouwen 

7 8 

Bankjes - Dochter 8 9 

Bankjes - Moeder 7 7 

Cameragebruik 2 2 

Link en 

telefoonnummer 

1 1 

Logo 3 3 

Markt - Fiets 6 6 

Markt - Jongen en 

Meisje 

6 6 

Markt - Locatie 6 8 

Motto 6 6 

Muziek 3 3 

Ondertiteling 4 6 

Park - Locatie 9 9 

Park - Mensen 13 15 

Stem 11 11 

Supermarkt - 

Locatie 

12 14 

Supermarkt - 

Mensen 

11 15 

Terras - drankje 8 9 

Terras - locatie 10 12 

Terras - mensen 9 12 

Winkel - Bloemen 7 9 

Winkel - Jonge 

man 

18 19 

Winkel - Locatie 16 19 
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Winkel - Oude 

vrouw 

18 20 

Winkel - Rollator 5 5 

Ziekenhuis - 

Artsen 

8 8 

Ziekenhuis - 

locatie 

11 14 

Ziekenhuis - man 

in ziekenhuisbed 

13 18 

Ziekenhuis - 

Mondkapje(s) 

3 3 

Ziekenhuis - 

Spullen 

1 1 
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Bijlage 4 – Gebruikte semiotische tekens en bijbehorende connotaties van de 

respondenten 

 

Semiotisch teken Connotaties 

Bankje – Locatie Bankjes, park, buiten, gemeenschappelijke plek, openbaar, 

recreatiegebied, herkenbaar 

Bankje – Meetlint Anderhalve meter, afstand, maatregel 

Bankje – Twee jonge vrouwen Twee vrouwen, eigen leeftijd, vriendinnen, figuranten/acteurs, 

schijnvriendinnen, studenten 

Bankje – Dochter Kind, dochter, goede voorbeeld, geen risico, ongevaarlijk, jongeren die 

voor de ouderen zorgen 

Bankje – Moeder Vrouw, middelbare leeftijd, moeder, oudere dame 

Cameragebruik Beeld afstand houden uit 

Link en telefoonnummer Onduidelijke site, informatie, voor ouderen 

Logo Overheid, overheidsspotje, belastingdienst, boodschap voor het volk 

Markt – Fiets Vervoersmiddel, typisch Nederland 

Markt – Jongen en meisje Jonge mensen, koppel, eigen leeftijd, jongeren, inclusief 

Markt – Locatie Markt, buitenlucht, boodschappen, drukke plek, veel mensen, herkenbaar 

Motto Slogan, goed, persconferenties, corona, samen, coronacampagnes 

Muziek Cosy, positiviteit, vrolijk 

Ondertiteling Ondersteunen van de tekst 

Park – Locatie Park, buiten, mooi weer, openbare locatie, beweging, natuur 

Park – Mensen Volwassenen, sporten, gezondheid, sportklasje, yoga, fit, samen sporten, 

creativiteit, vrouwen, jongere mensen, herkenbaar 

Stem Mannenstem, vriendelijk, duidelijk, niet dwingend, rustig, herkenbaar, 

bekende stem, reclamespotjes 

Supermarkt – Locatie Supermarkt, boodschappen, herkenbare locatie, alledaags leven, drukke 

locatie, onvermijdbaar, belangrijk, kom je vaak, afstand houden, 

winkelwagentjes 

Supermarkt – Mensen Mondkapjes, solidariteit, afstand houden, mannen en vrouwen, 

saamhorigheid 

Terras – Drankje Drankje, gezelligheid, restaurant, cola, samen met mensen, groepen, 

vrienden, feestelijk, proosten, lekker weer, positief  

Terras – Locatie Terras, gezelligheid, buiten, lekker weer, gelukkig gevoel, studenten, 

horeca, leuk, veel mensen, vrienden, goede sfeer, strandtent 

Terras – Mensen Jonge mensen, vrolijk, vrouwen, gezellig, vrienden(groep), 

saamhorigheidsgevoel, gezond 
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Winkel – Bloemen Bloemen, zomer, bloeien, vrolijk, leuk, sfeer in huis, fleurig, heropleving, 

betere tijden 

Winkel – Jonge man Jonge man, leeftijdsgenoot, herkenbaar, goed gevoel, goede voorbeeld, 

vriendelijk, zorgzaam, beleefd, modern, netjes, positief, verstandig 

Winkel – Locatie Bloemenwinkel, winkel, knutselwinkel, plek waar mensen samen komen, 

alledaagse locatie, onbekend, buurtwinkel, buitenshuis 

Winkel – Oude vrouw Oude vrouw, kwetsbaar, doelgroep, oud, oma, ouderen die zich niet aan 

de maatregelen houden, risicogroep, hulpbehoevend, schattig 

Winkel – Rollator Rollator, hulpbehoevend, zwakkere mensen, kwetsbaarheid, solidariteit 

Ziekenhuis – Artsen Artsen, ziekenhuispersoneel, verpleegkundigen, druk, helden, 

hulpverleners, maken mensen beter 

Ziekenhuis – Locatie Ziekenhuis, corona, ernstig, de realiteit, zieke mensen, veel wachten, heel 

grauw, mortuarium, serieus, noodzaak, dood 

Ziekenhuis – Man in ziekenhuisbed Patiënt, corona, ziekenhuis, effect van corona, waarschuwing, risicogroep, 

realiteit, gezondheid, negatief, standaardbeeld, heftig, kwetsbaar 

Ziekenhuis – Mondkapje(s) Mondkapje, supermarkt 

Ziekenhuis – Spullen Medische apparatuur, ziekenhuis 

 


