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opleiding C&O en mijn stageorganisatie zeer dankbaar voor. 

 
Ik wil Hans Westerbeek bedanken voor zijn fijne begeleiding. Zijn betrokkenheid en snelle 
feedback hebben mij door het onderzoeks- en schrijfproces geholpen. Verder wil ik Marije 
Lüschen bedanken voor alle tijd die ze voor mij vrij maakte. Ze dacht altijd met me mee en 
zorgde dat ik tijdens stressmomenten mijn prioriteiten kon blijven stellen. Ook was ze zelf 
participant in het onderzoek. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik dit jaar zulke betrokken 
begeleiders heb gehad, waardoor het nooit voelde alsof ik er alleen voor stond.  
 
Daarnaast wil ik mijn collega’s bij het MI bedanken voor hun hulp. Janine van Kalmthout 
heeft geholpen bij het opstellen van een online vragenlijst en Jelle van Riezen heeft 
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de leuke stagetijd.  
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communicatieadviseur. Ik kan bijna niet wachten om te beginnen. Maar ik ga eerst een 
maandje leuke dingen doen en mijn vrienden, familie en vriend weer meer aandacht geven. 
 
Veel leesplezier! 
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Samenvatting 

Aanleiding 

Het Mulier Instituut (MI) wil haar externe communicatiemiddelen verbeteren. Dit 
onderzoek richt zich op een van de externe communicatiemiddelen: de externe 
nieuwsbrief.  

Onderzoeksvragen 

Het doel van dit onderzoek was om een antwoord te krijgen op de adviesvraag: ‘Wat zijn 
mogelijke verbeteringen voor de nieuwsbrief van het Mulier Instituut?’ Om die vraag te 
beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld en beantwoord: 

• Wat zijn volgens de communicatieadviseur de doelen van de externe nieuwsbrief 
van het Mulier Instituut? 

• Hoe effectief bereikt de huidige nieuwsbrief zijn doelen? 
• Wat zijn de leeftijd, het geslacht, het opleidingsniveau, het beroep en de interesses 

en motivaties van de nieuwsbrieflezers? 
• Hoe beoordelen nieuwsbriefabonnees de huidige nieuwsbrief? 
• Hoe ziet een ideale nieuwsbrief van het Mulier Instituut eruit volgens de 

abonnees? 

Methoden 

De doelen van de brief werden achterhaald door een gesprek te voeren met de 
communicatieadviseur van het MI (Marije Lüschen). Zij kreeg een lijst voorgelegd met 
mogelijke doelen van de nieuwsbrief en maakte een top drie. De effectiviteit waarmee de 
doelen werden bereikt werd onderzocht aan de hand van een functionele analyse.  
 
Er is ook onderzoek gedaan onder nieuwsbriefabonnees met een online vragenlijst. Data 
was verzameld tussen 28/10/2021 en 23/11/2012. Respondenten werden geworven met 
een oproep in de nieuwsbrief van 28 oktober 2021, via sociale media en door middel van 
een e-mail. De doelgroep bestond uit de 2.242 nieuwsbriefabonnees van het MI. De totale 
dataset bevatte antwoorden van 74 respondenten. 

Conclusie 

De belangrijkste doelen van de nieuwsbrief zijn: 
1. Leads genereren 
2. Merkbekendheid 
3. Positieve merkpercepties/imago 
 
Uit de functionele analyse bleek dat niet alle nieuwsbriefonderdelen optimaal bijdroegen 
aan de doelen. Uit de online vragenlijst bleek dat de doelen van de brief goed werden 
bereikt. Nieuwsbriefabonnees wisten het MI goed te omschrijven, ze klikten vaak door naar 



4 
 

de website en hadden naar eigen zeggen geen moeite om contact op te nemen. Ook kwam 
het MI positief over op de nieuwsbriefabonnees. 
 
De grootste groep abonnees was tussen de 55 en 64 jaar oud (38,6%). De grootste groep 
abonnees is man(58%). De meeste abonnees zijn hoog opgeleid (45,1% wo-diploma en 
40,8% hbo-diploma). De meeste abonnees zijn werkzaam bij een gemeente (12%), een 
sportvereniging (12,7%) of een sportservicebedrijf (8,5%). Nieuwsbriefabonnees zijn 
geïnteresseerd in veel onderwerpen, het meest in sport gezondheid en bewegen (71,6%). 
Motivaties om de nieuwsbrief te lezen komen voort uit: interesse, de wens om op de 
hoogte te blijven en meer informatie te ontvangen, ideeën op willen doen of informatie 
ergens voor willen gebruiken of eerder contact met het MI. 
 
De nieuwsbrief wordt over het algemeen zeer positief beoordeeld. De vormgeving scoort 
het minst positief. Abonnees noemden in hun openantwoorden verschillende 
verbetersuggesties. De genoemde suggesties konden worden ingedeeld in twee 
categorieën: vormgeving en inhoud. Wat betreft de vormgeving gingen de 
lezersproblemen over: de structuur, de koppen, de leesbaarheid, de plaatjes en de lay-out. 
Opmerkingen over inhoudelijke aspecten van de nieuwsbrief gingen over: de hoeveelheid 
informatie, het taalgebruik en de onderwerpen. 

Aanbevelingen 

• Ontwerp een structuur aan de hand van lezersgroepen of interessegebieden 
• Schrap een aantal elementen en voeg nieuwe elementen toe op basis van de 

nieuwsbrief zijn doelen 
• Ontwerp voor de lezer 
• Benadruk ook de persoonlijke en vriendelijke kant van het MI  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek  

Een goede externe profilering is belangrijk voor het Mulier Instituut. Op dit moment wordt 
70% van de onderzoeken gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS). Ongeveer 30% van de omzet komt voort uit opdrachtonderzoek. Het MI 
streeft ernaar om ten minste 50% van de omzet te halen uit opdrachtonderzoeken. De 
externe communicatie moet er dus voor zorgen dat (potentiële) opdrachtgevers positieve 
percepties krijgen van het bedrijf en de producten, zodat er meer opdrachtgevers worden 
geworven.  
 
Het MI wil haar externe communicatie verder professionaliseren. Externe 
communicatiemiddelen van het MI zijn onder andere rapporten, factsheets, nieuwsbrieven 
en attenderingen, nieuwsberichten en informatie op de Mulier-website, berichten op 
sociale media (Twitter en LinkedIn), bijdragen aan vakpublicaties, columns voor vakbladen 
en pers. Het MI wil de externe communicatie professionaliseren door datagedreven te 
gaan werken. Het bedrijf wil beslissingen maken op basis van data, bijvoorbeeld gegevens 
over de doelgroep en haar gedragingen, interesses en voorkeuren. Inzichten uit data 
moeten helpen om betere content te maken: content die aansluit bij de behoeften van de 
doelgroep en bijdraagt aan de doelen van het MI.  
 

1.2 Onderzoek naar de nieuwsbrief 

Het ligt niet binnen het bereik van dit onderzoek om alle externe communicatiemiddelen 
van het MI te onderzoeken. Daarom richt dit onderzoek zich op één van deze middelen: de 
digitale nieuwsbrief. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd naar ruim 2.242 
ontvangers die zich vrijwillig voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven via de website, via 
oproepen op de sociale mediakanalen of via een link in de e-mailhandtekening van 
werknemers.  
 
De communicatieadviseur (Marije Lüschen) ziet de nieuwsbrief als een belangrijk extern 
communicatiemiddel: ‘De nieuwsbrief is voor ons een belangrijke manier om relaties met 
(potentiële) opdrachtgevers op te bouwen en te behouden. We hopen dat de nieuwsbrief 
hen informatie geeft en/of inspireert, waardoor ze eraan worden herinnerd dat het MI er 
is, en dat het MI top of mind is als er vragen zijn waarbij het MI kan helpen. Wellicht rolt er 
dan een opdracht uit.’ De nieuwsbrief is ooit opgezet met het idee ‘we moeten iets hebben 
om mensen te informeren over onze onderzoeken’, maar er is nooit echt geëvalueerd wat 
de nieuwsbrief voor het MI kan betekenen, wie de ontvangers zijn en wat de ontvangers 
nou eigenlijk willen lezen. Een onderzoek naar de nieuwsbrief is in het bijzonder relevant 
voor het MI omdat het bereik van de nieuwsbrief heel groot is. Ook zijn er veel 
mogelijkheden om data te verzamelen door het digitale karakter. 
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Om een nieuwsbrief te maken die aansluit bij de behoeften van de doelgroep en bij de 
doelen van het MI, heb je in eerste instantie doelen nodig. Ten tweede heb je gegevens 
over de ontvangers en inzichten in hun wensen en behoeften nodig. Het MI weet nog niet 
wie precies de ontvangers van de nieuwsbrief zijn. Daarom willen ze graag een overzicht 
van relevante demografische kenmerken van de nieuwsontvangers en meer inzicht in hun 
wensen en behoeften. Daarnaast zijn de doelen van de nieuwsbrief nog niet eerder 
gespecifieerd en is de effectiviteit van de huidige nieuwsbrief om die doelen te behalen 
nog niet eerder geëvalueerd. Daarom beantwoordt dit onderzoek de volgende vijf 
deelvragen: 
 

• Wat zijn volgens de communicatieadviseur de doelen van de externe nieuwsbrief 
van het Mulier Instituut? 

• Hoe effectief bereikt de huidige nieuwsbrief zijn doelen? 
• Wat zijn de leeftijd, het geslacht, het opleidingsniveau, het beroep en de interesses 

en motivaties van de nieuwsbrieflezers? 
• Hoe beoordelen nieuwsbriefabonnees de huidige nieuwsbrief? 
• Hoe ziet een ideale nieuwsbrief van het Mulier Instituut eruit volgens de 

abonnees? 
 

Het onderzoek is explorerend van aard. De antwoorden op de deelvragen dienen om een 
antwoord te geven op de hoofdvraag: wat zijn mogelijke verbeteringen voor de nieuwsbrief 
van het Mulier Instituut? 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden het MI, de plaats van communicatie binnen de organisatie en de rol 
van communicatie in de externe profilering van het MI beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft 
de huidige staat van de nieuwsbrief op basis van beschikbare gegevens van MailChimp en 
de e-mailmarketingbenchmark van 2021. Het hoofdstuk zal een eerste inzicht geven in het 
functioneren van de huidige nieuwsbrief. Hoofdstuk 4 zal het theoretisch kader geven 
waarbinnen het praktijkonderzoek is uitgevoerd. Hoofdstuk 5 beschrijft de methoden. 
Hoofdstuk 6 beschrijft de belangrijkste conclusies per deelvraag en in hoofdstuk 7 worden 
meest opvallende resultaten ter discussie gesteld. In hoofdstuk 7 worden ook de 
beperkingen van dit onderzoek besproken en er worden aanbevelingen gedaan voor 
vervolgonderzoek. Het onderzoek sluit af met hoofdstuk 8: de aanbevelingen voor 
verbeteringen van de nieuwsbrief van het MI.  
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2. Over het Mulier Instituut 

2.1 Onderzoeksbureau voor sport- en beweegbeleid 

Het Mulier instituut (MI) is een onderzoeksbureau voor sport- en beweegbeleid. Het MI 
doet onderzoek naar uiteenlopende thema’s. Denk aan sportdeelname, gezondheid, 
sportcultuur, sportvoorzieningen en bewegingsonderwijs. Ze evalueren, monitoren en 
adviseren. Met onderzoek poogt het MI bij te dragen aan een goede onderbouwing van 
het sport- en beweegbeleid op allerlei niveaus.  
 

2.2 Opdrachtgevers 

De opdrachtgevers voor het sportonderzoek zijn met name: het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), gemeenten en sportorganisaties. Een deel van 
de onderzoeken wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De rest van de inkomsten 
worden gegenereerd door opdrachten van andere partijen. Enerzijds wordt het MI 
ondersteund door VWS en anderzijds opereert het MI dus op de markt voor 
sportonderzoek. Desondanks blijft het MI blijft een onafhankelijke stichting zonder 
winstoogmerk. 
 

2.3 Organisatiestructuur en - cultuur 

Het MI heeft ongeveer 60 medewerkers in dienst, waarvan het grootste deel onderzoeker 
is. Daarnaast zijn er met regelmaat zo’n 5 stagiair(e)s en 4 onderzoeksassistenten. De 
organisatiestructuur bij het MI is plat. Iedereen werkt met elkaar samen. Er heerst een 
informele, vriendelijke en collegiale sfeer met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en 
ruimte om ideeën te delen. Werknemers van allerlei teams worden betrokken tijdens 
besluitvormingsprocessen. 
 
Op dit moment zijn er grote organisatieontwikkelingen gaande bij het MI. Dit zal gevolgen 
hebben voor de vormgeving van de organisatie. De organisatie is de laatste jaren enorm 
gegroeid. Binnen drie jaar tijd is het aantal werknemers gegroeid van 35 á 40 naar 60. De 
‘oude’ platte organisatiestructuur, waarbij enkel twee directieleden alles konden overzien, 
is nu niet meer haalbaar. Er wordt op dit moment verkend of er een managementteam kan 
worden ingericht. Daarnaast wordt een nieuwe organisatiestructuur op papier gezet. De 
organisatie bestaat nu uit 10 onderzoeksteams, het officemanagement, communicatie en 
directie. Medewerkers werken soms in meerdere onderzoeksteams tegelijk. Daarnaast 
kunnen medewerkers zich aansluiten bij subteams zoals het S-team (strategie), 
Verbouwingsteam, VR-team (activiteitenteam), het IQ-team (kwaliteitsteam) of het A-team 
(acquisitie). Ook heeft het MI een ondernemingsraad. 
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2.4 Kernwaarden, Missie en Visie 

Kernwaarden 

Het MI streeft de volgende kernwaarden na: 
 
1. Beleidsmatig relevant & wetenschappelijk verantwoord 
Het MI wil het sportbeleid versterken door bij te dragen aan de sportwetenschap. Ze willen 
onderzoeken wat werkt en wat niet werkt en bijdragen aan betrouwbare kennis over sport 
(Persoonlijke communicatie, 18 maart 2018). 
 
2. Onafhankelijke en neutrale partij 
In een omgeving waarin ontzettend veel informatie beschikbaar is, wil het MI de neutrale 
en onafhankelijke partij zijn die de aanwezige data, kennis en onderzoeksuitkomsten op 
waarde kan inschatten. Het MI heeft de expertise in huis en houdt het overzicht, waardoor 
ze ook de beleidsrelevantie van informatie kunnen bepalen voor het werkveld (Persoonlijke 
communicatie, 18 maart 2018). 
 
3. Lerend, Professioneel & Betrokken 
Het MI wil aandacht besteden aan collectief leren, intervisie en kennisuitwisseling, zodat 
de kwaliteit van het eigen werk wordt behouden. Ze willen een lerende organisatie zijn die 
‘blijft aansluiten bij een veranderende wereld van (onderzoek naar) sport en sportief 
bewegen.’ (Persoonlijke communicatie, 18 maart 2018). Door te blijven leren van elkaar 
(intern), maar ook door samen te werken met anderen (bv. expertgroepen, universiteiten, 
commissies en besturen), wil het MI haar betrokkenheid bij de beleidspraktijk waarborgen 
(Persoonlijke communicatie, 18 maart 2018). 
 

Missie 

De missie van het MI, zoals deze staat beschreven in de strategische visie van 2018, luidt: 
‘Het MI is onmisbaar als partner voor de ontwikkeling van goed onderbouwd beleid, gericht 
op de bevordering van sport, sportief bewegen en versterking van de sportsector.’ 
(Persoonlijke communicatie, 18 maart 2018). 
 

Visie 

Het MI wil worden gezien als de preferred supplier van beleidsondersteunend onderzoek. 
De komende jaren, tot aan 2025, wil het MI haar leidende positie op de markt voor 
beleidsondersteunend sportonderzoek versterken door de omzet te verhogen. De extra 
omzet moet vooral komen vanuit opdrachtonderzoeken. Die opdrachtonderzoeken wil het 
MI vergroten door nieuwe opdrachtgevers aan te trekken en meer onderzoeken uit te 
voeren voor bestaande opdrachtgevers. De focus ligt hierbij vooral op gemeenten als 
doelgroep (Persoonlijke communicatie, 18 maart 2018). 
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2.5 De rol van communicatie 

Het communicatieteam 

Het communicatieteam bestaat uit een communicatieadviseur en persvoorlichter 
een tekstredacteur en een beeldredacteur. De taken van het communicatieteam zijn heel 
divers: 

• Ze beheren de website en de sociale media. 
• Ze maken en ontwerpen de interne en externe nieuwsbrieven. 
• Ze ontwerpen nieuwe communicatiemiddelen zoals blogs en video’s 
• Ze zijn betrokken bij de organisatie van evenementen. 
• Ze verbeteren en adviseren over de interne- en externe communicatieprocessen. 
• Ze schrijven communicatiedoelstellingen en plannen. 
• Ze helpen bij het verbeteren en maken van teksten en visuele communicatie-

uitingen. 
 

Externe profilering (marketing) 

Communicatie speelt een belangrijke een rol in de externe profilering van het MI, omdat 
communicatie is betrokken is bij de creatie van allerlei communicatie-uitingen die een 
vertaling horen te zijn van de visie.  
 
In de strategische visie van 2018 staat beschreven dat het MI zich wil profileren als ‘een 
onafhankelijk, neutraal en vooraanstaand instituut als het gaat om beleidsrelevant 
sportonderzoek.’ (Persoonlijke communicatie, 18 maart 2018). Ze willen graag de preferred 
supplier zijn als het gaat om sportonderzoek. Ze willen dus een leidende positie bereiken. 
Die leidende positie kan volgens het MI o.a. worden bereikt door meer nieuwe 
opdrachtgevers aan te trekken en meer typen onderzoek uit te voeren voor bestaande 
opdrachtgevers (Persoonlijke communicatie, 18 maart 2018). 
 
De belangrijkste manier waarop het MI klantaantrekking wil bereiken, is door aanwezig 
oftewel zichtbaar te zijn: deelnemen aan netwerken, klankbordgroepen, bijdragen leveren 
aan conferenties, studiedagen, schrijven voor vakpublicaties en columns en zichtbaar zijn 
in de media, waaronder eigen media (Persoonlijke communicatie, 18 maart 2018). 
Belangrijke media die het MI gebruikt om informatie te delen zijn o.a. rapporten, 
factsheets, nieuwsbrieven en attenderingen, nieuwsberichten en informatie op de Mulier-
website, berichten op sociale media (Twitter en LinkedIn), bijdragen aan vakpublicaties of 
columns voor vakbladen en pers. 
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In de marketing/profileringsstrategie van het MI zijn de volgende punten belangrijk 
(Persoonlijke communicatie, 18 maart 2018): 

• ‘(Potentiële) opdrachtgevers en subsidieverstrekkers moeten (blijven) horen van het MI, 
zodat ze vanzelfsprekend aan het MI denken als ze beleidsvragen en opdrachten te 
vergeven hebben.’ (Persoonlijke communicatie, 18 maart 2018). 

• De media-uitingen zorgen ervoor dat de onderzoeken goed over komen en goed 
begrepen worden.  

• De media-uitingen zorgen ervoor dat de expertise van het MI wordt overgebracht. 
• De media-uitingen dragen het MI uit als een ‘kritische vriend’ van de sport door zaken en 

ontwikkelingen in de sport/het sportbeleid proactief te agenderen en/of te 
becommentariëren. Bijvoorbeeld in columns, bijdragen aan vakpublicaties, 
nieuwsbrieven, voordrachten etc.  

• De media-uitingen dragen bij aan een status van onafhankelijkheid en maatschappelijke 
betrokkenheid. 

 

3. De huidige staat van de nieuwsbrief 

3.1 Hoe ziet de nieuwsbrief eruit? 

Afbeelding 1 toont de nieuwsbrief van oktober 2021. De nieuwsbrief volgt een 
gestandaardiseerd format. De nieuwsbrief bestaat altijd uit 7 onderdelen: (1) Een logo en 
vier social buttons. (2) De titel van de nieuwsbrief en een selectie van vier uitgelichte 
artikelen, met de titels en link naar het artikel op de website, een selectie van een ander 
artikel en/of nieuw project, vacatures en een bijdrage van het MI in de media. (3) Dan 
volgen de vier uitgelichte artikelen nog een keer in aparte blokken. Je ziet in elk blok de 
titel, een korte beschrijving van de uitkomst van het onderzoek en ‘Lees verder’ met een 
linkje naar het artikel op de website. Het eerste en het vierde blok bevatten ook een 
afbeelding met een link. (4) Vervolgens volgt er een blok met de titel ‘En verder’. In dit blok 
worden alle andere artikelen die in de maand zijn uitgekomen opgesomd. Daarnaast 
worden ook vacatures herhaald en media waarin het MI die maand voorkwam worden 
opgesomd. (5) Daarna volgt er een foto met een link naar de website en vier sharebuttons. 
(6) Vervolgens staan er twee blokken met linkjes naar meer informatie en Mulier-sites. (7) 
De nieuwsbrief sluit af met een rij van vier social buttons, copyrights, adresgegevens en 
een link om het MI toe te voegen aan het adresboek. 
 
De tekst in het tweede onderdeel ‘Wat vindt u van onze nieuwsbrief? Vul de vragenlijst in’ 
en de blauwe button ‘Geef uw mening over onze nieuwsbrief’ in het vijfde onderdeel, 
komen normaalgesproken niet voor in de nieuwsbrief. In de brief van oktober werd een 
vragenlijst voor dit onderzoek uitgestuurd, waardoor de tekst en de blauwe button 
eenmalig in de nieuwsbrief aanwezig waren. 
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Afbeelding 1. De nieuwsbrief van het Mulier Instituut, Oktober 2021. Bekijk de nieuwsbrief 
van oktober 2021 online. 

  

https://us8.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=e67421918aab12db6e9686e07&id=846bcd0b60
https://us8.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=e67421918aab12db6e9686e07&id=846bcd0b60
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3.2 Ontvangers, verzenden, device, openpercentages & klikpercentages 

De nieuwsbrief wordt verzonden via MailChimp. MailChimp verzamelt data over de 
effectiviteit van de nieuwsbrieven op basis van openingen, kliks, gegevens over de 
ontvangers en apparaten. In de volgende paragrafen geef ik een overzicht van statistieken 
uit MailChimp. Ik heb de gegevens over de nieuwsbrieven van oktober 2020 t/m oktober 
2021 vastgelegd op 9 januari 2022. Cijfers worden, waar mogelijk, vergeleken met cijfers 
van 2020 uit de e-mailmarketingbenchmark van Tripolis en Spotler (2021). Zo ontstaat er 
een eerste beeld van de huidige staat en effectiviteit van de nieuwsbrief. 
  

Ontvangers 

Aantal 

Het MI verzendt de nieuwsbrief aan het eind van elke maand naar ruim 2.242 contacten 
via MailChimp (Nieuwsbrief MailChimp, oktober 2021). Ontvangers hebben zich vrijwillig 
aangemeld voor de nieuwsbrief via de website, via oproepen op de sociale mediakanalen 
of via een link in de e-mailhandtekening van werknemers. 
 
Het afgelopen jaar (oktober 2020 t/m oktober 2021) nam het aantal 
nieuwsbriefontvangers toe. In totaal waren er in oktober 2021, 415 ontvangers meer dan 
in oktober 2020. We zien een stijgende lijn (figuur 1). Gemiddeld nam het aantal 
ontvangers toe met 32 per maand. 

 

 
Figuur 1. Toename van het aantal nieuwsbriefontvangers tussen oktober 2020 en oktober 
2021. Bron: MailChimp (29 september 2021). 
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Figuur 2 toont de gemiddelde campagne-omvang in ontvangersaantallen per branche, in 
vergelijking met de campagneomvang van het MI in oktober 2021. Het MI doet het goed 
in vergelijking met andere soortgelijke branches 

 

  
 

Figuur 2. Gemiddelde campagne-omvang in ontvangersaantallen. Vergelijking van de 
ontvangersaantallen van de nieuwsbrief van het MI in oktober 2021 met gemiddelden van 
andere branches. 
 

Demografische kenmerken 

MailChimp maakt een schatting van de gender en leeftijd van de ontvangersgroep. Voor 
de nieuwsbrief van oktober 2021 maakte MailChimp de volgende schatting over de 
ontvangersgroep: 39,8% is vrouw en 60,1% is man. De grootste groep ontvangers bestaat 
uit 45- t/m 54-jarigen (31,8%) en 55- t/m 64-jarigen (31,4%). Daarna volgen de groepen 25- 
t/m 34-jarigen (15,4%), 35- t/m 44-jarigen (10,4%), 65-plussers (9,3%) en als laatste de 
groep 18- t/m 24-jarigen (1,6%). 
 

Verzenddag 

Er is geen vaste verzenddatum of dag voor de nieuwsbrief van het MI, maar dinsdagen of 
een donderdagen hebben de voorkeur. Soms komt er nog een interessante publicatie uit, 
waardoor de communicatieadviseur de verzenddatum of tijd van de nieuwsbrief aanpast.  
 
Dinsdagen en donderdagen zijn voor de meeste B2B bedrijven voorkeursdagen om e-mails 
te versturen (Spotler & Tripolis, 2021). Uit de e-mailmarketingbenchmark blijkt 
daarentegen dat de beste verzenddagen voor de openpercentages per branche kunnen 
verschillen*. Voor stichtingen en verenigingen maakt de verzenddag niet heel veel uit, 
maar maandag zorgt gemiddeld voor de hoogste openpercentages. Woensdagen en 
vrijdagen doen het beetje beter in de zakelijke dienstverlening. Maandagen en dinsdagen 

2109 2004
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zijn de beste dagen bij overheden. *Cijfers zijn naar branche vergeleken op basis van de 
instellingen: B2B, 2020, campagneomvang 1000-5000, mailfrequentie 1-10. 
 

Device 

Nieuwsbrieflezers van het MI bekijken de nieuwsbrief voornamelijk op hun desktop. Het 
aantal kliks via de desktop is vele malen groter dan het aantal kliks via de mobiele 
weergave. Uit gegevens van MailChimp over de nieuwsbrief van oktober 2021 blijkt dat 
434 kliks van individuele ontvangers vanaf een desktop komen, versus 86 kliks van 
individuele ontvangers via een mobiel of Ipad. Vergeleken met andere B2B bedrijven ligt 
het percentage mensen dat klikt via de desktop hoog (83,5% vs 75%) (Spotler & Tripolis, 
2021). Desondanks is het belangrijk om te onthouden dat de mobiele weergave van de 
nieuwsbrief wel wordt gebruikt. De vormgeving van de nieuwsbrief moet daarom ook 
passend zijn voor mobiele weergaves. Op dit moment is dit nog niet het geval. 
 

Open- en klikpercentages 

45% van de nieuwsbriefcontacten opent de nieuwsbrief vaak, 19% opent de brief soms en 
33% opent de brief bijna nooit (MailChimp, 10 januari 2021). De nieuwsbrief heeft daarmee 
een groot deel actieve ontvangers. 
 
Figuur 3 toont de gemiddelde openpercentages (COR), klikpercentages (CTR) van het MI, 
berekend over oktober 2020 t/m oktober 2021. De percentages worden vergeleken met 
gemiddelden van soortgelijke branches. De gemiddelde COR van de nieuwsbrief van 
oktober 2020 t/m oktober 2021 was 43,9%. Vergeleken met soortgelijke branches doet de 
nieuwsbrief van het MI het beter dan gemiddeld. Ook wijkt de gemiddelde CTR niet af van 
soortgelijke branches. 
 

 
 

Confirmed Open Rate (COR) = aantal geopende nieuwsbrieven/ het aantal 
succesvolle afleveringen *100 
 
Click Through Rate (CTR) = aantal unieke personen dat op een link in de e-mail 
klikte/ het aantal succesvol afgeleverde e-mails 
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Figuur 3. Gemiddelde openpercentages (COR) en klikpercentages (CTR) van het MI, 
berekend over oktober 2020 t/m oktober 2021, in vergelijking tot de gemiddelde COR en 
CTR van soortgelijke branches. 

 

3.3 Klikmappen 

Op 29 september 2021 zijn de klikfrequenties van de nieuwsbrieven van oktober 2020 t/m 
september 2021 vastgelegd in een Exceldocument. De klikfrequenties per onderdeel zijn 
verzameld. Zaken die opvielen aan de cijfers zijn genoteerd. Ik bekeek de cijfertabellen 
kritisch en ik maakte figuren om patronen te vinden. Hieronder worden de opvallende 
zaken per onderdeel besproken. 
 

Kliks op logo en buttons 

 

Afbeelding 2. Logo en buttons. 
 
Er wordt nog regelmatig geklikt op het logo. Het logo leidt mensen naar de homepage van 
de Mulier-website. De buttons voor Twitter, LinkedIn, de URL naar de website en de button 
om de nieuwsbrief te delen via e-mail, worden vrijwel nooit gebruikt. Een enkele keer werd 
er wel gebruikgemaakt van de Twitter-, LinkedIn- en URL-button. Dit was in de maand 
augustus. Een verklaring hiervoor is dat het MI in augustus een gratis webinar promootte. 
Tijdens het promoten van evenementen kunnen de buttons dus wel van toegevoegde 
waarde zijn, omdat mensen dan het nieuws uit de nieuwsbrief willen delen met anderen. 
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Kliks op uitgelicht 

 

Afbeelding 3. Uitgelichte artikelen. 
 
Er wordt op alle artikelen in het blok met uitgelichte artikelen wel eens geklikt. Er zijn 
verder geen opvallende dingen te noemen bij dit blok. 
 

Kliks op uitgelichte artikelen met tekst en foto 

 

Afbeelding 4. Eerste uitgelichte artikel. 
 
Vergeleken met de andere drie artikelen, wordt er op het eerste uitgelichte artikel het 
vaakst geklikt. Misschien wordt het eerste artikel eerder opgemerkt omdat het bovenaan 
staat. Het kan ook zijn dat het MI het artikel bovenaan plaatst omdat ze denken dat dit het 
meest relevante artikel is voor de ontvangersgroep. Dat er vaker wordt geklikt op het 
eerste artikel suggereert dan dat die inschatting klopt. 
 
Wat verder opvalt is dat mensen meestal verder klikken via de link met ‘lees verder’ en niet 
via de bijbehorende foto. 
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Kliks op ‘En verders’ 

 

Afbeelding 5. En verder. 
 

Er wordt op alle onderdelen van de en verder wel eens geklikt. Verder is er niet direct een 
opvallend patroon te zien in de verspreiding van kliks. Je zou bijvoorbeeld kunnen 
verwachten dat het aantal kliks van onder naar boven afneemt. Dit patroon is hier niet te 
zien. 
 

Kliks op laatste foto en buttons 

Afbeelding 6. Laatste foto en buttons. 
 
Op de laatste foto een enkele keer gelikt, maar in de meeste brieven gebeurt dit maar 0 of 
1 keer. Over de buttons kan geconcludeerd worden dat ze eigenlijk niet worden gebruikt. 
In slechts drie van de twaalf nieuwsbrieven werd er één keer op één van de buttons 
(Twitter of LinkedIn) geklikt. Op Forward en Share wordt nooit gelikt. 
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Kliks op Meer informatie en Mulier-sites 

Afbeelding 7. Meer informatie en Mulier-sites. 
 
Er wordt over het algemeen bijna niet geklikt op de linkjes in de blokken. Als er wordt 
geklikt dan gaat het vaak om een enkele keer, met een uitschieter naar 5, 7 of 12 keer. In 
het blok ‘meer informatie’ wordt er het meest geklikt op werken bij (gemiddeld 3,8 kliks) 
of op ‘publicaties’ (gemiddeld 0,9 kliks). 
 

Kliks op buttons 

 

Afbeelding 8. Social buttons. 
 
De nieuwsbrief sluit af met vier buttons. Er wordt nooit geklikt op de buttons. MailChimp 
houdt geen klikdata bij over de laatste linkjes ‘add us to your addressbook’, ‘wijzig uw 
voorkeuren’ of ‘meld u af voor de nieuwsbrief’. Wat wel opvalt is dat alles in het Nederlands 
staat geschreven, behalve de link om het MI e-mailadres toe te voegen aan het adresboek. 
Als het mogelijk is, kan dit misschien aangepast worden naar het Nederlands. 
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3.4 Samenvatting en discussiepunten 

• De nieuwsbrief van het MI doet het goed vergeleken met andere branches als je 
kijkt naar de ontvangersaantallen, Click to Open Rate (COR) en de Click Through 
Rate (CTR). 

• De ontvangersgroep bestaat volgens MailChimp vooral uit 45+ ‘ers.  
• De verzenddagen komen overeen met wat andere bedrijven doen, maar dit zijn 

niet per definitie de beste verzenddagen. 
• Ontvangers bekijken de nieuwsbrief vooral via een desktop, maar het MI moet in 

de vormgeving niet vergeten dat er ook gebruik wordt gemaakt van de mobiele 
weergave. 

• Er wordt het vaakst geklikt op het eerste uitgelichte artikel met de foto. 
• Sommige onderdelen in de nieuwsbrief zijn wellicht overbodig als je kijkt naar de 

klikfrequenties: de social buttons, de laatste foto en de blokken met meer 
informatie en Mulier-sites. 
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4. Theoretisch kader 

4.1 Digitale marketingcommunicatie en nieuwsbrieven 

De opkomst van digitale content en sociale media heeft geleid tot een verandering in de 
manieren waarop consumenten en bedrijven naar informatie zoeken en met elkaar 
interacteren. Men kan gemakkelijker zelf op zoek gaan naar informatie, oplossingen voor 
problemen vinden en verschillende informatiebronnen evalueren (Adamson et al., 2012). 
Denk aan de opties om productreviews te lezen, product-ervaringen met elkaar te delen 
en prijzen te vergelijken. Zakelijke klanten laten hun aankoopbeslissingen sterk afhangen 
van online informatiebronnen, blijkt uit een onderzoek van Adamson et al. (2012) met 
meer dan 1400 zakelijke klanten. Het onderzoek toonde aan dat maar liefst 60% van een 
B2B-aankoopproces online wordt doorlopen, nog voordat er contact is gezocht met het 
verkopende bedrijf. Dit maakt goede online marketingcommunicatie heel belangrijk voor 
bedrijven. 

 
Marketingcommunicatie is het contact maken met consumenten om hun kennis, attitude 
en gedrag te beïnvloeden in een gunstige richting voor het marketingbeleid (Floor & Van 
Raaij, 2010). Meestal is die gunstige richting: productverkoop. Het woord ‘digitale’ verwijst 
naar het medium dat wordt ingezet: het internet. E-mailmarketing is een veel gebruikte 
digtale marketingtechniek die wordt ingezet om advertenties of commerciële informatie te 
delen. ‘E-mail is een communicatietool die wordt gebruikt om nieuwe klanten aan te 
trekken of juist bestaande klanten loyaal te maken aan het merk’ (Piñeiro-Otero & 
Martínez-Rolán, 2016). Het kan wel vijf keer duurder zijn om nieuwe klanten te werven dan 
om bestaande klanten te behouden (Weinstein, 2002). Daarom is het voor het MI, net als 
voor andere bedrijven, nuttig om te investeren in klantrelaties met een nieuwsbrief. 
 
Nieuwsbrieven zijn dan ook de meest voorkomende vorm van e-mailmarketing (Piñeiro-
Otero & Martínez-Rolán, 2016). 81% van de marketingprofessionals wereldwijd verstuurt 
een nieuwsbrief als onderdeel van hun digitale marketingactiviteiten (Lebow, 2021). 
Nieuwsbrieven zijn publicaties met interessante onderwerpen voor ontvangers 
(abonnees). Ze worden periodiek gedeeld, bijvoorbeeld elke week of elke maand (Piñeiro-
Otero & Martínez-Rolán, 2016).  

 
Marketing in digitale vormen, zoals digitale nieuwsbrieven, is voordelig voor bedrijven. 
Digitale marketing is goedkoper dan offline marketing. Tegelijkertijd is het makkelijker om 
veel mensen te bereiken (Floor & Van Raaij, 2010). Daarnaast biedt een online omgeving 
opties om data te verzamelen over je doelgroep en communicatie-effecten te meten (Floor 
& Van Raaij, 2010). Op basis van data kun je bijvoorbeeld content personaliseren en 
doelgroepen benaderen op basis van hun gedragingen, wat kan leiden tot positieve 
bedrijfsuitkomsten (Järvinen & Taiminen, 2016).  
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4.2 Onderzoek naar effectieve e-mailmarketing 

Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar e-mailmarketing. Onderzoeken 
die er wel zijn kun je grofweg indelen in twee onderzoeksrichtingen. De richtingen hebben 
verschillende invalshoeken als het gaat over het meten van de effectiviteit van 
nieuwsbrieven: 
1. Onderzoeken die gericht zijn op de effectiviteit van tekstuele of designelementen op 

e-mailresponses. Responses zijn dan: kliks, openingen, heropeningen of uitschrijvers. 
2. Onderzoeken naar de invloed van e-mailmarketing of tekstuele of designelementen 

op consumentenuitkomsten (bv. attitudes, intenties, aankoopgedrag) of de impact 
ervan op bedrijfsresultaten (bv. verkoopcijfers, imago of klantloyaliteit). 

 

Effectiviteit van nieuwsbriefelementen op e-mailresponses 

Een groot deel van de literatuur over e-mailmarketing gaat ervan uit dat effectieve e-
mailmarketing drie stadia moet doorlopen (Chittenden & Rettie, 2003; Lorente Páramo et 
al., 2021): 
1. De ontvanger moet de nieuwsbrief openen (aandacht trekken) 
2. De ontvanger moet geïnteresseerd zijn (interesse) 
3. De e-mail moet de ontvanger overtuigen om te reageren (actie). 
De stadia komen overeen met het bekende AIDA-model (attention, interest, desire, action), 
een marketingmodel voor reclame-uitingen. Een gevolg van dit perspectief is dat effecten 
van nieuwsbrieven vaak worden gemeten aan de hand van emailresponses: kliks, 
openingen, heropeningen of afmeldingen (Lorente Páramo et al., 2021).  
 
Een aantal elementen zijn relevant voor e-mailresponses. Allereerst de onderwerpregel: 
die moet direct de aandacht trekken van de ontvanger en er moet een duidelijke link zijn 
tussen de titel en de inhoud (Ellis-Chadwick & Doherty, 2012). Kumar (2021) deed 
onderzoek naar de nieuwsbrief van een grote Amerikaanse wijnhandelaar. Hij stelde vast 
dat korte, beknopte onderwerpregels het best werkten voor de open-, klik- en 
heropenpercentages. Ook Ellis-Chadwick en Doherty (2012) concluderen dat de 
onderwerpregel van invloed kan zijn op het openpercentage. De onderwerpregel trekt de 
meeste aandacht (1) als het bericht van een afzender komt waarin ontvangers 
geïnteresseerd zijn of (2) wanneer de onderwerpregel een onderwerp bevat waarin de 
ontvanger geïnteresseerd is (Ellis-Chadwick & Doherty, 2012). Volgens Balakrishnan en 
Parekh (2014) zou personalisatie van de onderwerpregel goed werken om meer aandacht 
te trekken. Maar als je gepersonaliseerde onderwerpregels wilt maken, is het wel belangrijk 
om te weten wat de lezer interessant vindt (Balakrishnan & Parekh, 2014).  
 
Een tweede element waar onderzoek naar wordt gedaan zijn linkjes. Uit een onderzoek 
van Kumar en Salo (2018) bleek dat er het meest werd geklikt op linkjes aan de linkerkant 
van de nieuwsbrief. Vooral linkjes linksboven bleken het goed te doen. Daarnaast blijkt het 
aantal linkjes in een nieuwsbrief positief samen te hangen met het aantal kliks en 
heropeningen van de nieuwsbrief (Kumar & Salo, 2018; Kumar, 2021).  
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Verder kunnen de lengte en de frequentie van een e-mail invloed hebben op de interesse 
van de lezers (Ellis-Chadwick & Doherty, 2012; Kumar & Salo, 2018; Lorente Páramo et al., 
2020; Kumar, 2021). Kumar (2021) stelde dat de frequentie waarmee een e-mail wordt 
verstuurd geoptimaliseerd moet worden, omdat die gemixte effecten kan hebben op het 
aantal openingen, kliks en heropeningen. Lorente Páramo et al. (2020) onderzochten 1679 
e-mailmarketingcampagnes van verschillende multinationals in de toerisme- en 
hospitality-industrie. Zij ontdekten dat langere e-mails ervoor zorgden dat minder mensen 
doorklikten naar de website. Kumar en Salo (2018) deden onderzoek met een database van 
een Finse e-mailserviceprovider, maar zij vonden juist een positief effect van e-maillengte 
op doorklikpercentages.  
 
Een laatste element is de visuele en tekstuele aantrekkelijkheid. Digitale klanten blijken een 
voorkeur te hebben voor grafische content in plaats van tekstuele content. Althans, dit 
blijkt uit onderzoek van Lorente Páramo et al. (2020). Afbeeldingen bleken de klik-
effectiviteit te verhogen (Lorente-Páramo, 2020). Dapko en Artis (2014) deden 
daarentegen experimenteel onderzoek naar het eerste e-mailcontact tussen een 
salesmedewerker en potentiële klanten (millenials). Juist in dit eerste e-mailcontact bleek 
het beter om zo min mogelijk gebruik te maken van plaatjes. De combinatie van geen 
afbeeldingen en een informele schrijfstijl leidde tot positievere percepties onder 
ontvangers: ze voelden zich meer persoonlijk aangesproken en ze vonden de verkoper 
vriendelijker en betrouwbaarder over komen. Ook was de algehele evaluatie van de e-mail 
beter. Voorkeuren kunnen dus per onderzoek en doelgroep verschillen. 
 

Consumenten- en bedrijfsresultaten 

Nieuwsbrieven kunnen een belangrijke rol spelen in het onderhouden en opbouwen van 
klantrelaties. Uit onderzoek naar consumentenpercepties/-gedragingen en 
bedrijfsresultaten blijkt dat nieuwsbriefabonnees positiever zijn over het bedrijf en het 
merk. Ook vertonen nieuwsbriefabonnees meer voordelige gedragingen voor bedrijven 
dan klanten die geen nieuwsbrief ontvangen (Müller et al., 2008). Nieuwsbrieflezers zijn 
bijvoorbeeld eerder geneigd om producten te kopen of de website te bezoeken (DuFrene 
et al., 2012).  

Müller et al. (2008) stelden vast dat aankoopintenties en de merkattitudes positiever 
waren bij mensen die geabonneerd waren op een nieuwsbrief.  

Verder deden DuFrene et al. (2012) een verkennend onderzoek naar de effecten van e-
mailmarketing onder een groep van 119 studenten van twee universiteiten. Ze zagen een 
positief effect van het regelmatig lezen van de nieuwsbrief op attitudes over een merk of 
bedrijf, het merkvertrouwen en aankoopintenties.  

Merisavo en Raulas (2004) deden onderzoek naar de nieuwsbrief van een groot 
cosmeticabedrijf. Een positieve evaluatie van de inhoud en hoe bruikbaar de ontvangers 
de nieuwsbrief vonden, hing samen met klantloyaliteit. Klantloyaliteit werd in hun 
onderzoek onder andere gemeten aan de hand van attitudes over het bedrijf en of mensen 
de nieuwsbrief zouden aanbevelen aan anderen. Loyale klanten bleken informatieve en 
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entertainende inhoud van een nieuwsbrief meer te waarderen, meer dan 
verkoopgeoriënteerde inhoud. Zij hechtten meer waarde aan regelmatige communicatie 
en beoordeelden de inhoud van de nieuwsbrieven positiever (Merisavo & Raulas, 2004).  
 

Onderzoek naar de nieuwsbrief van het MI 

De nieuwsbrief van het MI wijkt af van de nieuwsbrieven die in de huidige e-
mailmarketingliteratuur worden onderzocht. De onderzochte nieuwsbrieven zijn meestal 
promotionele e-mails met productaanprijzingen, prijzen of kortingscodes (bijvoorbeeld in 
Merisavo & Raulas, 2004; DuFrene et al, 2005; Müller et al., 2008; Maslowska et al., 2011; 
Ellis-Chadwick & Doherty, 2012; Balakrishnan, 2014; Lorente Páramo et al., 2020; Kumar, 
2021). De focus ligt sterk op directe productverkoop. Daarnaast zijn de onderzochte 
nieuwsbrieven grotendeels afkomstig van grote commerciële bedrijven of multinationals 
(bijvoorbeeld in Merisavo & Raulas, 2004; DuFrene et al., 2005; Ellis-Chadwick & Doherty, 
2012; Balakrishnan & Parekh, 2014; Lorente-Páramo et al., 2020; Kumar, 2021). Ook de 
doelgroepen verschillen per onderzoek. Hierdoor zijn de resultaten niet passend bij een 
kleiner bedrijf zoals het MI.  
 
De bestaande literatuur geeft in ieder geval aanleiding om te geloven dat nieuwsbrieven 
waardevol zijn voor bedrijven. Ze dragen bijvoorbeeld bij aan positieve attitudes over het 
bedrijf of merk, loyaliteit, merkvertrouwen, aankoopintenties of websitebezoek. De 
onderzoeken sluiten alleen niet aan bij het type nieuwsbrief en bedrijf en de doelgroep van 
het MI. Daarom is het belangrijk om de rol van de nieuwsbrief specifiek voor het MI te 
onderzoeken. Naast praktische aanbevelingen voor de praktijk levert een onderzoek voor 
het MI ook een bijdrage aan de bestaande literatuur over nieuwsbrieven, door inzicht te 
geven in de rol van een nieuwsbrief in een kleinere organisatie.  

 

4.3 De nieuwsbrief als vorm van digitale contentmarketing 

Hoewel verkoop een doel is van het MI, ligt de focus in nieuwsbrief meer op indirecte 
verkoop door informatieverstrekking. De manier waarop de nieuwsbrief van het MI wordt 
ingezet komt overeen met een veel gebruikte digitale marketingstrategie: 
contentmarketing. 

 
Contentmarketingstrategieën hebben een ander hoofddoel dan traditionele 
marketingstrategieën. Contentmarketing heeft vooral als doel een bestaande relatie te 
versterken en zo op een indirecte manier verkoop en doorverwijzingen te beïnvloeden 
(Lieb, 2012; Hollebeek & Macky, 2018). Waar traditionele marketingstrategieën zich 
richten op directe productverkoop (een push-strategie), is contentmarketing een pull-
strategie: een strategie waarbij aantrekking en behoud van klanten centraal staat (Lieb, 
2012, p.22). 
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De definitie van contentmarketing 

Er is in de literatuur nog geen overeenstemming over een eenduidige definitie van (digitale) 
contentmarketing, maar de definities van Lieb (2012), Pulizzi en Barret (2008) of Holliman 
& Rowley (2014) worden vaak gebruikt.  
 
Lieb (2012, p.22) omschrijft contentmarketing als: ‘it’s the marketing of attraction. It’s 
being there when consumers need you and seek you out with relevant, educational, helpful, 
compelling, engaging, and sometimes entertaining information.’ Bij contentmarketing 
zoeken klanten het bedrijf op voor informatie in plaats van dat het bedrijf de klant 
benadert. Klanten zijn hierdoor meer open en ontvankelijk voor de informatie die het 
bedrijf aanbiedt (Lieb, 2012, p. 22).  
 
Pulizzi en Barret (geciteerd in Holliman & Rowley, 2014) definiëren digitale 
contentmarketing als: ‘the creation and distribution of educational and/or compelling 
content in multiple formats to attract and/or retain customers. Deze definitie werd 
voorgesteld om uit te leggen hoe bedrijven digitale content inzetten als middel om klanten 
naar online omgevingen (zoals websites en sociale media) te lokken, maar is nooit 
empirisch onderbouwd (Holliman & Rowley, 2014). 
 
In dit onderzoek gebruik ik de definitie van Holliman & Rowley (2014). Zij hebben 
geprobeerd een empirisch gegronde conceptuele definitie van contentmarketing op te 
stellen voor business-to-business bedrijven (B2B). Hiervoor hebben zij vijftien marketeers 
geïnterviewd. Die definitie van contentmarketing luidt:  
 

‘B2B digital content marketing involves creating, distributing and sharing relevant, 
compelling and timely content to engage customers at the appropriate point in their 
buying consideration processes, such that it encourages them to convert to a business 
building outcome.’ 

 
Deze definitie van Holliman en Rowley (2014) is breder dan die van Pulizzi en Barret of Lieb, 
omdat zij naast creëren en distribueren ook ‘content delen’ bij contentmarketing 
betrekken. Daarnaast benoemen Holliman en Rowley (2014) in hun definitie de rol van 
contentmarketing in het aankoopproces laten zij ruimte voor positieve uitkomsten voor 
bedrijven. 
 

Doelen van een nieuwsbrief met een contentmarketingstrategie 

In de praktijk wordt contentmarketing al veel ingezet, maar het onderzoek ernaar staat nog 
in de kinderschoenen (Hollebeek & Macky, 2019; Järvinen & Taiminen, 2016). De doelen 
van contentmarketing zijn al wel veel beschreven. Doelen zijn bijvoorbeeld 
merkbekendheid (brandawareness) creëren, het opbouwen van vertrouwen, leads 
genereren, websitebezoek, loyaliteit, bedrijfs- /productbekendheid, klantconversie en 
klantenservice (Lieb, 2012; Holliman & Rowley, 2014; Rancati & Gordini, 2014; Baltes, 
2015; Kee & yazdanifard, 2015; Rose & Pullizzi, 2011 geciteerd in Vinerean, 2017) (zie 
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bijlage 1 voor alle doelen die zijn genoemd per bron). De meest voorkomende doelen van 
contentmarketing zijn leads en merkbekendheid tot stand brengen (Holliman & Rowley, 
2014; Rose & Pullizzi, 2011, geciteerd in Vinerean, 2017). Een ander veelvoorkomend doel 
is ook: positieve percepties van het bedrijf creëren die bijdragen aan een goed imago 
(Holliman & Rowley, 2014; Kee & Yazdanifard, 2015). 
 

Leads genereren 

Een lead is een persoon die potentieel een klant kan worden (in het Engels een ‘prospect’). 
Die persoon toont dan op een bepaalde manier interesse in het bedrijf of een product 
(Stevens, 2012). Het genereren van leads houdt in dat er wordt nagegaan hoe 
waarschijnlijk het is dat iemand daadwerkelijk een aankoop doet of contact opneemt om 
een aankoop te doen (Stevens, 2012). Over de specifieke definitie van leads is nog veel 
discussie, maar er is niet echt een goed of fout. Bedrijven maken vaak hun eigen definities 
van een lead (Stevens, 2012). Bij e-mailmarketing wordt websitebezoek vaak als lead 
gezien (Müller et al., 2008; Lorente-Páramo, 2020). 
 

Merkbekendheid/Merkkennis 

Merkbekendheid is de actieve of passieve kennis van de merknaam (Floor & van Raaij, 
2010). In de marketingsdoelstellingen van het MI staat dat externe communicatiemiddelen 
moeten bijdragen aan bekendheid, zodat potentiële opdrachtgevers vanzelfsprekend aan 
het MI denken als zij een opdracht te vergeven hebben. Dit wordt ook wel ‘top-mind-
awareness’ genoemd.  
 
Als mensen het merk herkennen, dan wordt merkkennis relevant. Merkkennis is de 
uitbreiding van merkbekendheid naar meer specifieke kennis over eigenschappen, 
mogelijkheden, gevolgen en voordelen van het merk. Merkkennis is nodig zodat klanten 
een merk kunnen koppelen aan hun eigen gebruikssituaties of behoeften. Met name bij 
complexe producten is merkkennis vaak een belangrijke communicatiedoelstelling (Floor 
& van Raaij, 2010). 
 

Merkimago/merkpercepties 

In de marketingliteratuur zijn er veel variaties in definities en terminologie als het gaat over 
imago (Brown, 2006; Lee et al., 2014). Hierdoor lopen meetmethoden ook sterk uiteen 
(Lee et al., 2014). De een heeft het over merkattitudes, de ander over merkpercepties of 
merkimago. Lee et al. (2014) hebben geprobeerd merkimago opnieuw te conceptualiseren. 
Merkimago wordt door hen omschreven als ‘De som van consumenten hun percepties van 
een merk, tot stand gekomen door de interactie tussen cognitieve, affectieve en evaluatieve 
processen in de gedachten van consumenten.’ (Lee et al., 2014). Percepties en attituden 
zitten in deze definitie verweven. 
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Een imago, percepties of attituden, of hoe men het ook willen noemen, hangen samen met 
de gepercipieerde identiteit van een organisatie. Identiteit kun je opdelen in drie 
onderdelen: de gewenste identiteit (wat de organisatie wil uitstralen), de gepercipieerde 
identiteit (de waargenomen verzameling kenmerken die volgens de organisatie typerend 
zijn), de toegepaste identiteit (de signalen die de organisatie bewust of onbewust uitstraalt) 
en de geprojecteerde identiteit (de manier waarop een organisatie haar belangrijkste 
kenmerken presenteert) (Van Riel, 2010, hoofdstuk 2). Het MI heeft in de strategische visie 
een beschreven hoe ze willen dat het MI wordt waargenomen (de gewenste identiteit), 
namelijk als een ‘kritische vriend’ van de sport. Ze omschrijven zichzelf aan de hand van de 
volgende kenmerken: relevant, wetenschappelijk verantwoord, lerend, professioneel, 
betrokken en onafhankelijk. 
 
Kenmerken die het meest relevant zijn voor effectieve persuasieve communicatie 
(marketingcommunicatie), zijn kenmerken van de bron. Als een ontvanger van een 
boodschap de zender waarneemt als betrouwbaar, deskundig en aantrekkelijk, dan is de 
kans groter dat het bericht effectief is om gewenste effecten te bereiken. In Hoeken et al. 
(2012) worden percepties aangeduid als attituden. ‘Een attitude is een psychologische 
neiging die tot uiting komt in een evaluatie van een bepaald object met een bepaalde mate 
van voor of afkeur.’(Eagly & Chaiken, 1993 geciteerd in Hoeken et al., 2012, p.43). Attitudes 
worden vaak gemeten met beoordelingsschalen (Hoeken et al., 2012). 
 
Marktonderzoekers gebruiken ook regelmatig een Net Promotor Score (NPS) om in te 
schatten hoe mensen over het bedrijf denken in termen van klanttevredenheid of loyaliteit 
(Van Geest, 2019). Klanttevredenheid en loyaliteit zijn twee concepten die sterke 
raakvlakken hebben met imago, want mensen die niet loyaal zijn of ontevreden zijn een 
risico voor het imago van een bedrijf. Mensen die enthousiast zijn en je bedrijf aanbevelen, 
zijn juist belangrijk voor een goed imago (Teamloyalty, z.d.). De NPS wordt bepaald aan de 
hand van één vraag: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat je, op een schaal van 0 tot 10, bedrijf X 
zou aanbevelen aan familie, vrienden of collega’s?’ Vervolgens worden klanten (in de EU-
versie van de NPS) ingedeeld drie categorieën: promotors (scores 8 t/m 10), passieven 
(scores 6 en 7) en tegenstanders (scores 0 t/m 5). De NPS wordt vervolgens berekend met 
de formule: NPS = % promotors - %tegenstanders. De score kan variëren van -100 tot 100, 
waarbij -100 zeer slecht is en 100 heel goed (Van Geest, 2019). 

 

De doelen van de nieuwsbrief van het MI 

De nieuwsbrief van het MI gebruikt contentmarketing als strategie, in plaats van directe 
marketing met promoties en reclame. Contentmarketing kan bijvoorbeeld bijdragen aan 
leads, merkbekendheid en positieve merkpercepties, met als uiteindelijk doel meer 
productverkoop. Maar gelden deze doelen ook voor het MI? De doelen van de nieuwsbrief 
achterhalen is het startpunt voor een effectieve communicatiestrategie. Je hebt namelijk 
doelen nodig om te kunnen meten hoe effectief je communicatie die doelen realiseert 
(Hogendoorn, 2011). Het MI heeft nog niet eerder vastgesteld wat de belangrijkste doelen 
van de nieuwsbrief zijn. Daarom luidt de eerste onderzoeksvraag: 
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O1: Wat zijn volgens de communicatieadviseur van het MI de belangrijkste doelen van 
de externe nieuwsbrief? 

 
Zodra de doelen helder zijn, is het ook mogelijk om te achterhalen hoe goed de nieuwsbrief 
die doelen bereikt. Als doelen nog niet goed worden bereikt, kun je op zoek naar 
verbeteropties. Daarom luidt de tweede onderzoeksvraag: 
 

O2: Hoe effectief bereikt de huidige nieuwsbrief zijn doelen? 
 

4.4 Teksten die aansluiten bij de doelen 

Met een functionele analyse kun je achterhalen hoe goed een tekst aansluit bij haar doelen. 
De functionele analyse is gebaseerd op onderzoeken naar tekstkwaliteit en 
taalhandelingstheorie (Karreman & van Enschot, 2018).  
 
Onderzoeken naar tekstkwaliteit geven een basis om aan te nemen dat de kwaliteit en 
effectiviteit van een tekst sterk afhangt van de functie van de tekst. Daarom is het zinvol 
om de functies van een tekst te achterhalen, zodat je iets kunt zeggen over de kwaliteit van 
de tekst en de gebreken ervan (Karreman & van Enschot, 2018). 
 
‘De taalhandelingstheorie zoekt naar de verbinding tussen de betekenis van taaluitingen en 
hun functie in de communicatie’ (Karreman & Enschot, 2018, p. 4). De theorie stelt dat 
iedere taaluiting een handeling is die je ook kan benoemen. Uitingen die een handeling 
uitvoeren worden taalhandelingen genoemd.  
 
Taalhandelingen komen voor op drie niveaus: locutie, illocutie en perlocutie. Locutie is de 
handeling: de uiting produceren. De illocutionaire strekking is wat de spreker doet met de 
uiting. Taalhandelingswerkwoorden worden gebruikt om de illocutionaire strekking te 
beschrijven. Iemand zegt bijvoorbeeld ‘Gefeliciteerd!’, dan is de illocutionaire strekking: 
feliciteren. De perlocutionaire strekking is vervolgens wat de taalhandeling voor een effect 
moet hebben op de ontvanger. Je geeft bijvoorbeeld een argument (locutie), dan is de 
illocutionaire strekking argumenteren en de perlocutionaire strekking overtuigen 
(Karreman & Enschot, 2018). 
 
Volgens Karreman & van Enschot (2018) voer je een functionele analyse uit in vier stappen: 

1. Stel de organisatiedoelen vast en stel het onderwerp, de zender en de doelgroep van de 
tekst vast. 

2. Bepaal welke communicatieve doelen een rol spelen in de tekst en bepaal of die doelen 
kunnen leiden tot gedragsverandering van de lezer. 

3. Identificeer de functies van de verschillende onderdelen van de tekst. 
4. In de vierde stap wordt de tekst beoordeeld en wordt er een antwoord gegeven op de 

vraag: draagt de tekst optimaal bij aan de doelen? 
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Communicatieve doelen 

De kern van de functionele analyse zijn de effecten die de schrijver probeert te realiseren 
bij de doelgroep. Teksten bevatten communicatieve doelen en consecutieve doelen.  
 
‘Communicatieve doelen zijn gewenste veranderingen in de cognities van de doelgroep ten 
aanzien van een bepaald onderwerp’ (Karreman & Van Enschot, 2018, p.12). Een 
communicatief doel bestaat uit drie elementen: de doelgroep, de soort cognitie en het 
onderwerp van de cognitie. Neem bijvoorbeeld een advertentie van een nieuwe 
vleesvervanger. Ten eerste moeten lezers van de advertentie weten dat de vleesvervanger 
bestaat (kennis), ze moeten overtuigd raken dat de vleesvervanger lekker is (mening), ze 
moeten van plan zijn om de vleesvervanger te kopen en ze moeten een goed gevoel krijgen 
over de vleesvervanger en de fabrikant (emotie). 
 
Karreman & Van Enschot (2018) onderscheiden 6 soorten communicatieve doelen die 
veranderingen in de cognities van lezers bewerkstelligen: Informeren, overtuigen, 
opiniëren, instrueren, activeren en emotioneren. Zie ook tabel 1. 
 
Tabel 1. Communicatieve doelen en beoogde cognitieve effecten 

Communicatief doel van de 
schrijver 

Veranderingen in de 
cognitie van de doelgroep 

Informeren De doelgroep weet dat… 
Overtuigen De doelgroep gelooft dat … 

De doelgroep vindt dat … 
Opiniëren De doelgroep heeft een 

mening over … 
Instrueren De doelgroep is in staat … 
Activeren De doelgroep is van plan … 
Emotioneren De doelgroep voelt … 

Bron: Karreman & van Enschot (2018, p.13) 
 
Bijna alle teksten hebben verschillende communicatieve doelen, ze zijn multifunctioneel. 
De doelen staan ook niet los van elkaar. Er zit vaak een hiërarchie in zodat bepaalde doelen 
andere doelen ondersteunen (Karreman & van Enschot, 2018, p.13). De communicatieve 
doelen van een tekst kun je weergeven in een communicatief doelenschema.  
 

Consecutieve doelen 

Bij sommige teksten is het doel bereikt als er veranderingen in de cognities van de lezer 
aanwezig zijn. Daarentegen willen zenders vaak ook gedragsveranderingen 
bewerkstelligen. Consecutieve doelen van een tekst zijn de beoogde gedragingen van de 
doelgroep. Een consecutief doel is bijvoorbeeld ‘de doelgroep koopt de vleesvervanger’. 
Een consecutief doel hoort logisch te volgen uit het communicatieve doel dat bovenaan 



32 
 

het communicatieve doelenschema staat. Is dit het geval? Dan zit de tekst goed in elkaar 
(Karreman & Van Enschot, 2018). 
 

4.5 Nieuwsbrieven optimaal inzetten: relevante content 

Om contentmarketing optimaal in te zetten adviseren Holliman en Rowley (2014) om 
inhoudelijk aan te sluiten bij doelen van je bedrijf en tegelijkertijd de wensen en behoeften 
van het publiek te vervullen. Vaak heeft de content die je dan creëert weinig te maken met 
welke producten je daadwerkelijk verkoopt. Je probeert juist het publiek aan te trekken 
door hen bruikbare en relevante content te geven: content die het publiek helpt een 
‘probleem’ op te lossen of een taak beter uit te voeren (Holliman & Rowley, 2014).  
 
Bruikbare en waardevolle content voor onlinepubliek wordt omschreven als nuttig, 
relevant, boeiend, belangrijk en actueel (Holliman & Rowley, 2014; Hilligoss & Rieh, 2008).  
Een digitale omgeving leidt tot een schaarste van aandacht van ontvangers. Juist omdat er 
zo veel informatie voor handen is (Kumar & Salo, 2018). Denk aan mailboxen die 
overstromen. Daarom is het is voor bedrijven ontzettend belangrijk om content relevant 
te maken en de aandacht van de lezer te trekken. Literatuur beschrijft een aantal 
uitvoerende tactieken om nieuwsbrieven relevanter te maken voor de doelgroep. 
Bijvoorbeeld door personalisatie en customisatie (Marinova et al., 2002; Ansari & Mela, 
2003).  
 
Desondanks hebben veel B2B bedrijven moeite met het maken van waardevolle content 
en zien ze het simpelweg als een extra mogelijkheid om berichten te schrijven die 
producten of services beschrijven of aanprijzen (Holliman & Rowley, 2014). Wat wél 
waardevolle content is, is afhankelijk van de context: de kenmerken en interesses van je 
doelgroep en je bedrijfsdoelen (Holliman & Rowley, 2014). Dus, naast het bepalen van de 
doelen van de nieuwsbrief, is het voor het MI belangrijk om haar doelgroep goed te leren 
kennen. 
 
Daarom luiden de derde en vierde en vijfde vragen als volgt:  
 

O3: Wat zijn de leeftijd, het geslacht, het opleidingsniveau, het beroep en de interesses 
en motivaties van de nieuwsbrieflezers? 
 
O4: Hoe beoordelen abonnees de huidige nieuwsbrieven? 
  
O5: Hoe ziet een ideale nieuwsbrief van het Mulier Instituut eruit volgens de abonnees? 
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Hoe beoordelen mensen teksten? 

Hoe bepalen mensen dan wat ze een goede nieuwsbrief vinden? In 
tekstevaluatieonderzoek wordt regelmatig de typologie van De Jong (1998) gebruikt in de 
onderzoeksmethoden (Geciteerd in De Jong & Schellens, 2002). Problemen van lezers 
kunnen volgens de typologie worden ingedeeld aan de hand van de volgende categorieën: 

• Begripsproblemen: dit zijn problemen met interpretaties of toepassingen van de 
tekst, de inhoud is onduidelijk of de tekst is te moeilijk. 

• Acceptatieproblemen: bij dit type probleem wordt de juistheid van de informatie 
in twijfel getrokken. Of lezers zijn het niet eens met wat er wordt geschreven. 

• Waarderingsproblemen: lezers zien liever een andere formulering van de 
informatie, maar ze hebben geen moeite om de tekst te begrijpen of te 
accepteren. 

• Structuurproblemen: lezers ondervinden moeilijkheden met de structuur van de 
informatie of met de manier waarop de structuur wordt aangeduid. 

• Relevantieproblemen: dit zijn problemen waarbij men informatie overbodig vindt 
of te uitgebreid. 

• Volledigheidsproblemen: er ontbreekt informatie die lezers wel graag wilden lezen, 
of lezers hebben meer uitleg nodig. 

• Problemen met de lay-out: lezers ervaren problemen met de grafische vormgeving 
of illustraties. 

• Correctheidsproblemen: de teksten bevatten fouten die worden opgemerkt door 
de lezers zoals een fout in grammatica, spelling of interpunctie. 

4.6 Leeswijzer 

In dit hoofdstuk werd onderbouwd waarom een onderzoek naar de nieuwsbrief van het MI 
relevant is, wat de meest recente inzichten zijn over e-mailmarketing en wat doelen 
kunnen zijn van een nieuwsbrief zoals die van het MI. Ook biedt dit hoofdstuk inzicht in de 
manier waarop doelen kunnen worden gekoppeld aan teksten en hoe lezers teksten 
evalueren. Er werden vijf onderzoeksvragen gepresenteerd. In het volgende hoofdstuk 
worden de methoden besproken die zijn toegepast om deze vragen te beantwoorden. 
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4. Methoden 

4.1 Gesprek 

Om antwoord te geven op de eerste deelvraag: ‘Wat zijn volgens de communicatieadviseur 
de doelen van de externe nieuwsbrief van het Mulier Instituut?’, ben ik in gesprek gegaan 
met Marije Lüschen, communicatieadviseur bij het MI. Zij kreeg een lijst met mogelijke 
doelen van de nieuwsbrief voorgelegd (zie bijlage 2) en werd gevraagd een top drie te 
maken van de belangrijkste doelen op basis van die lijst. De lijst met doelen was opgesteld 
aan de hand van doelen van contentmarketing uit de literatuur (zie bijlage 1). Ook heb ik 
Marije gevraagd om uit te leggen wat de beoogde effecten zijn bij de lezers van de 
nieuwsbrief zijn, aan de hand van de communicatieve doelen en beoogde communicatieve 
effecten van Karreman & van Enschot (2018, p.13). Het bedenken van die beoogde 
effecten had het doel om te helpen bij het maken van een keuze voor de top drie. 
Daarnaast gaven de beoogde communicatieve doelen houvast bij het ontwikkelen van een 
vragenlijst en bij het maken van de doelenboom voor een functionele analyse. 

4.2 Functionele analyse 

Om te achterhalen hoe effectief de huidige nieuwsbrief de doelen van het MI bereikt, heb 
ik een functionele analyse uitgevoerd aan de hand van de methode van Karreman & van 
Enschot (2018). Een functionele analyse is een analysemethode die je kunt gebruiken om 
te bepalen of een tekst zijn doelen bereikt.  
 
Door inzicht te geven in de manier waarop de gewenste doelen aansluiten bij de huidige 
nieuwsbrief, geeft de functionele analyse een antwoord op een deel van de tweede 
onderzoeksvraag: ‘Hoe effectief bereikt de huidige nieuwsbrief de doelen van het Mulier 
Instituut?’. De functionele analyse toetst de doelen met wat er op tekstniveau gebeurt. 
Hiermee kun je een inschatting maken over mogelijke effecten bij de doelgroep, maar dit 
kun je met een functionele analyse niet testen. Daarom zijn de effecten bij de doelgroep 
gemeten met een online vragenlijst (zie volgende paragraaf 4.3). 
 

4.3 Online vragenlijst 

Ik zette een online vragenlijst uit om een antwoord te geven op de volgende vier 
onderzoeksvragen:  
• Wat zijn de leeftijd, het geslacht, het beroep en de interesses en motivaties van de 

nieuwsbrieflezers? 
• Hoe effectief bereikt de huidige nieuwsbrief zijn doelen? 
• Hoe beoordelen abonnees de huidige nieuwsbrieven? 
• Hoe ziet een ideale nieuwsbrieven van het Mulier Instituut eruit volgens de 

abonnees? 
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Dataverzameling 

Data was verzameld tussen 28/10/2021 en 23/11/2012. Respondenten werden geworven 
met een oproep in de nieuwsbrief van 28 oktober 2021, via sociale media en door middel 
van een e-mail. In de nieuwsbrief van 28 oktober 2021 werd de volgende oproep geplaatst: 
‘Wat vindt u van onze nieuwsbrief? Vul de vragenlijst in’, met een link naar de vragenlijst. 
De nieuwsbrief bevatte ook een button met de tekst ‘Geef uw mening over onze 
nieuwsbrief’, en vervolgens een link naar de vragenlijst. Op 3 november plaatste ik een 
oproep op de sociale mediakanalen van het MI: Twitter en LinkedIn. Uiteindelijk waren er 
op 11 november 8 respondenten die de vragenlijst hadden ingevuld. Op die dag heb ik een 
e-mail verstuurd naar het hele nieuwsbriefcontactenbestand, met de vraag of zij het MI 
wilden helpen om de nieuwsbrief te verbeteren (zie bijlage 3 voor het bericht dat is 
verstuurd).  
 

Respondenten 

De doelgroep bestond uit de 2.242 ontvangers van de nieuwsbrief van het MI. De ruwe 
dataset bevatte antwoorden van 86 respondenten. Het responspercentage was 3,8 
procent. 
 
Mensen vulden de vragenlijst op volgorde van de vragen in. Als de beoordelingsvragen niet 
waren ingevuld dan was de rest van de vragenlijst ook niet ingevuld. De eerste drie vragen 
waren inleidende vragen: de bevestiging om mee te doen; ‘Ontvangt u de nieuwsbrief?’; 
‘Hoe vaak leest/bekijkt u de nieuwsbrief?’, waarvan de resultaten opzichzelfstaand niet veel 
toevoegden. Er waren slechts drie mensen die de vierde vraag: ‘Waarom leest u de brief?’, 
wel hadden ingevuld en daarna niet verder gingen met de vragenlijst. Omdat die groep zo 
klein was heb ik besloten om ook de data van deze respondenten te verwijderen, zodat de 
resultaten zo veel mogelijk zeiden over eenzelfde groep respondenten. Vragenlijsten die 
gedeeltelijk waren ingevuld werden alleen meegenomen in de analyses in SPSS als ten 
minste antwoord was gegeven op de beoordelingsvragen over de nieuwsbrief. Hierdoor 
werd data van 12 respondenten verwijderd.  
 
De totale dataset bevatte uiteindelijk 74 respondenten. Hiervan hadden 3 respondenten 
de vragenlijst niet volledig afgerond. De meeste respondenten in de dataset gaven aan dat 
zij de nieuwsbrief altijd (51,4%) of vaak (39,2%) bekijken (zie figuur 4). Er zaten geen 
respondenten in de dataset die de nieuwsbrieven nooit bekeken. 
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Figuur 4. Percentage nieuwsbriefabonnees per leesfrequentiecategorie (N = 74). 
 

Procedure 

Respondenten vulden een online vragenlijst in (zie bijlage 4). De vragenlijst was ontworpen 
in de onlinevragenlijst applicatie Qualtrics. Allereerst vroeg ik respondenten of zij de 
nieuwsbrief ontvingen. Enkel mensen die hier ‘Ja’ invulden konden verder gaan met de 
vragenlijst. Er werd een voorbeeld getoond van de nieuwsbrief van oktober 2021. 
Vervolgens kregen respondenten de vraag hoe vaak zij de nieuwsbrief bekeken.  
 
Aansluitend volgde een openvraag: ‘Waarom bekijkt/leest u onze nieuwsbrief?’ Of als 
iemand de nieuwsbrief nooit bekeek: ‘Waarom bekijkt of/leest u onze nieuwsbrief nooit?’. 
Respondenten kregen daarna de mogelijkheid om de nieuwsbrief nog eens beter te 
bekijken door op een link te klikken.  
 
Vervolgens kregen respondenten 5 vragen over de nieuwsbrief omtrent hun beoordeling, 
verbeterpunten, interessegebieden en websitebezoek. Daarna volgden 5 vragen over het 
MI omtrent hun merkpercepties en merkbekendheid. Tot slot vroeg ik respondenten om 
een aantal demografische gegevens: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en het type 
organisatie waarvoor iemand werkt. Om te kijken hoe representatief de dataset was, heb 
ik de gegevens over het geslacht en de leeftijd vergeleken met data van MailChimp. 
MailChimp verzamelt geen gegevens over het opleidingsniveau of het type organisatie, dus 
die data werd niet vergeleken. 
 

  

0% 2,7%
6,8%

39,2%

51,4%

Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd

Hoevaak bekijkt/leest u onze nieuwsbrief?
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Variabelen 

Hieronder staan de variabelen beschreven, gekoppeld aan de onderzoeksvraag die ze 
beantwoorden. 
 

Wat zijn de leeftijd, het geslacht, het opleidingsniveau, het beroep en wat zijn de 
interesses van de nieuwsbrieflezers? 

 
Leeftijd -   Leeftijd is gemeten aan de hand van de openvraag: ‘Wat is uw leeftijd in 

jaren?’. Respondenten zijn later ingedeeld in categorieën van 18-24 jaar, 
25-34 jaar, 35-44 jaar, 45-54 jaar, 55-64 jaar en 65-plus. 

 
Geslacht -  Geslacht is gemeten door respondenten hun geslacht te laten aanvinken 

bij de meerkeuzevraag ‘Ik ben een …’ Antwoordcategorieën waren: 1 = 
man, 2 = vrouw, 3 = andere en 4 = wil ik niet zeggen. 

 
Opleiding -  Het opleidingsniveau werd bevraagd aan de hand van een 

meerkeuzevraag ‘Wat is de hoogste opleiding waarvoor u een diploma 
heeft gehaald?’, met de antwoordopties: 0 = geen, 1 = basisonderwijs, 2 
= vmbo, 3 = Onderbouw havo/vwo, 4 = bovenbouw havo/vwo, 5 = mbo-
1, 6 = mbo-2, 7 = mbo-3, 8= mbo-4, 9 = hbo en 10 = wo. 

 
Beroep - Het beroep van respondenten was gemeten met een meerkeuzevraag: 

‘Voor welk type organisatie bent u werkzaam?’ Respondenten konden 
kiezen uit elf keuzeopties (bijvoorbeeld universiteit, gemeente of 
sportbond) of een keuze voor ‘Anders namelijk…’. Respondenten konden 
dan zelf invullen waar zij werkzaam waren. 

 
Interesses -  Interesses van nieuwsbriefabonnees waren gemeten aan de hand van de 

meerkeuzevraag: ‘Over welke onderwerpen leest u graag in onze 
nieuwsbrief?’ Keuzes bestonden uit thema’s waar het MI onderzoek naar 
doet, zoals sportaanbieders, sportdeelname, topsport of 
buurtsportcoaches. Respondenten konden meerdere antwoorden 
aanvinken. 

 
Motivaties- De motivatie om de nieuwsbrief te lezen is gemeten aan de hand van de 

openvraag: ‘Waarom bekijkt/leest u onze nieuwsbrief?’ 
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Hoe effectief bereikt de huidige nieuwsbrief zijn doelen? 

Merkbekendheid 
Merkbekendheid - Merkbekendheid wordt meestal gemeten aan de hand van 

 vragen over merkherkenning. De nieuwsbrieflezers kennen het  
 MI als het goed is al wel als merk. De vraag is of zij ook weten  
 over wat het MI daadwerkelijk doet. Daarom is merkbekendheid 

gemeten als merkkennis aan de hand van een openvraag: ‘Wat 
doet het MI volgens u? Geef alstublieft een zo compleet mogelijke 
beschrijving van wat u weet.’  
 

Leads 
Leads zijn gemeten aan de hand van drie vragen. (1) Hoe vaak mensen klikken op linkjes in 
de nieuwsbrief, (2) hoe waarschijnlijk mensen contact op zouden nemen bij een vraag over 
een onderzoek en (3) hoe makkelijk mensen het vinden om het MI te benaderen.  
 
Website bezoeken -  Het websitebezoek is gemeten met een meerkeuzevraag: ‘Hoe 

vaak klikt u op de linkjes in de nieuwsbrief?’ Er waren 5 
antwoordopties: 1 = meerdere keren per nieuwsbrief, 2 = eén 
keer per nieuwsbrief, 3 = minder dan een keer per nieuwsbrief, 
4 = nooit, 5 = anders namelijk. 

 
Contact opnemen -  Contact opnemen is gemeten aan de hand van de vraag: ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat u contact opneemt met het Mulier 
Instituut als u vragen heeft over ons onderzoek?’ Op een schaal 
van 0 tot 10. 

 
Het MI benaderen-  Hoe goed het MI te benaderen is, is gemeten aan de hand van de 

stelling: ‘Ik vind het MI makkelijk te benaderen’, op een schaal van 
1 t/m 7, waarbij 1 = volledig oneens en 7 = volledig eens. Er was 
een optie ‘geen mening’ aanwezig. Respondenten die geen 
mening hadden werden niet meegenomen in de analyses van 
deze variabele. 

 
Positieve merkpercepties 
Merkpercepties zijn gemeten aan de hand van het imago, klanttevredenheid en twee losse 
stellingen over de producten en diensten en het MI. 
 
Imago -  Percepties van het imago van het MI zijn gemeten op een 7-punts 

semantische differentiaalschaal. De imago-items zijn 
geïnspireerd door de schalen van kenmerken van de bron van 
Hoeken et al. (2012, p.223) en zijn bijgewerkt aan de hand van 
kernwaarden die door het MI zijn opgesteld.  
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NPS -  De klantloyaliteit is gemeten aan de hand van de vraag: ‘Hoe 
waarschijnlijk zou u het Mulier Instituut aanbevelen aan 
anderen?’ Op een schaal van 0 tot 10. Respondenten werden 
tijdens de analyses ingedeeld in drie categorieën: 0 t/m 5 = 
tegenstanders, 6 of 7 = passieven en scores 8 t/m 10 = 
promotors. Vervolgens werd de NPS berekend met de formule: 
NPS = % promotors - % tegenstanders. 

 
Samenwerkingspartner - De perceptie van het MI als samenwerkingspartner is gemeten 

aan de hand van de stelling: ‘Ik denk dat het MI een goede 
samenwerkingspartner is’. Respondenten konden antwoorden 
geven op een schaal van 1 t/m 7, waarbij 1 = volledig oneens en 
7 = volledig eens. Er was ook een optie ‘geen mening’ aanwezig. 
Respondenten die geen mening hadden werden niet 
meegenomen in de analyses van deze variabele. 

 
Producten en diensten van het MI -  De perceptie van de producten en diensten van 

het MI is gemeten met de stelling: ‘Het Mulier 
Instituut levert producten en diensten van goede 
kwaliteit’. Antwoorden werden gegeven op een 
7-puntschaal waarbij 1 = volledig oneens en 7 = 
volledig eens. Er was een optie ‘geen mening’ 
aanwezig. Respondenten die geen mening 
hadden werden niet meegenomen in de 
analyses van deze variabele. 

 

Hoe beoordelen abonnees de huidige nieuwsbrieven? 

Beoordeling - Hoe nieuwsbriefabonnees de huidige nieuwsbrief beoordelen is gemeten 
aan de hand van een semantische differentiaalschaal op basis van 
tekstbeoordelingscriteria gebaseerd op de typologie van de Jong (1998) 
(geciteerd in De Jong & Schellens, 2002). Respondenten gaven, per 
criterium, op een schaal van 1 t/m 7 aan hoe goed ze het criterium 
vonden passen bij de nieuwsbrief van het MI. Bijvoorbeeld van 
onduidelijk = 1 tot duidelijk = 7, oninteressant = 1 tot interessant = 7. 

 
Tevredenheid - Tevredenheid met de nieuwsbrief is gemeten aan de hand van de 

volgende vraag, gebaseerd op de NPS: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u 
onze nieuwsbrief zou aanbevelen aan anderen?’. Antwoorden zijn 
gemeten op een schaal van 0 tot 10. Respondenten ingedeeld in drie 
categorieën: 0 t/m 5 = tegenstanders, 6 of 7 = passieven en scores 8 t/m 
10 = promotors.  
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Hoe ziet een ideale nieuwsbrief van het Mulier Instituut eruit volgens de abonnees? 

Verbeteringen - De ideale nieuwsbrief voor de nieuwsbriefabonnees is gemeten met een 
openvraag: ‘Wat vindt u dat er beter kan in onze nieuwsbrief?’ Denk aan 
problemen met begrijpelijkheid, inhoud, volledigheid, vormgeving, het 
taalgebruik of andere dingen die volgens u beter kunnen. 

 

Analyses 

Statistische analyses 

De analyses zijn uitgevoerd met SPSS-versie 27. De aard van dit onderzoek is beschrijvend. 
Daarom zijn er frequenties, gemiddelden, standaarddeviaties, 
betrouwbaarheidsintervallen geanalyseerd. Waar relevant zijn er one-sample t-tests 
uitgevoerd om afwijkingen van neutrale scores op significantieniveau te testen. Eenmalig 
komt een correlatietoets voor, om de samenhang te toetsen tussen Contact opnemen en 
het MI benaderen. De frequentiepercentages van die twee variabelen kwamen dusdanig 
overeen dat het interessant was om de samenhang te checken. 
 

Openantwoorden analyses 

Antwoorden op open vragen zijn geanalyseerd door middel van een thematische 
contentanalyse. Ik heb eerst op inductieve wijze verschillende thema’s toegekend aan de 
tekstfragmenten en later gekeken of ik categorieën kon maken op basis van concepten uit 
de theorie. Ook heb ik nieuwe coderingen en thema’s gemaakt om onverwachte resultaten 
te omschrijven.  
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5. Resultaten 

5.1 Wat zijn de doelen van de nieuwsbrief? 

Om de onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de doelen van de nieuwsbrief volgens de 
communicatieadviseur?’ te beantwoorden, heb ik een gesprek met Marije Lüschen 
gevoerd. Zij kreeg een lijst van (content)marketingdoelen uit de literatuur voorgelegd. 
Vanuit die lijst heeft zij een selectie gemaakt van de top drie belangrijkste doelen van de 
nieuwsbrief van het MI. 
 
1. Aandacht en leads genereren 
2. Merkbekendheid/merkkennis creëren 
3. Positieve merkpercepties tot stand brengen of bevorderen. 
 

Aandacht en leads genereren 

‘Het doel van de nieuwsbrief is dat ontvangers op de linkjes naar de website klikken en 
artikelen willen lezen’. Marije verwacht dat nieuwsbriefabonnees geïnteresseerd raken en 
gaan kijken wat de producten en diensten zijn die het MI hen kan aanbieden. Uiteindelijk 
is het doel dat ontvangers contact opnemen via mail of telefoon met vragen over 
onderzoek of potentiële opdrachtonderzoeken. 
 

Merkbekendheid/Merkkennis 

Marije noemt dat het belangrijk is dat de nieuwsbrieflezer weet wat voor een type 
onderzoeken het MI doet ‘We willen dat nieuwsbrieflezers bekend raken met de breedte 
van onderzoeken die het MI allemaal doet’. Het is belangrijk dat nieuwsbriefabonnees 
kennis hebben over de gehele breedte van de onderzoeksonderwerpen waar het MI 
expertise in heeft, zodat zij het MI snel in gedachten hebben op het moment dat zij een 
hulpvraag hebben of informatie zoeken. De nieuwsbrief informeert mensen over de 
nieuwste onderzoeken. 
 

Positieve merkpercepties tot stand brengen of bevorderen 

Derde doel van de nieuwsbrief is bijdragen aan positieve merkpercepties. Het is belangrijk 
dat de nieuwsbrieflezer het MI als een goede partij gaat zien om informatie van aan te 
nemen of om opdrachten aan te vergeven of om bij te werken. De doelgroep moet de 
berichten bruikbaar en interessant vinden, waardoor ze ook het MI als de juiste partij gaan 
zien om mee samen te werken. Het is ook belangrijk dat het MI een professionele 
uitstraling heeft.  
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5.2 Hoe effectief bereikt de huidige nieuwsbrief zijn doelen? – Functionele 

analyse 

 
In deze paragraaf wordt aan de hand van evaluaties uit een functionele analyse een 
antwoord gegeven op een deel van de onderzoeksvraag: ‘Hoe effectief bereikt de huidige 
nieuwsbrief zijn doelen?’ De functionele analyse geeft inzicht in hoe goed de tekst bijdraagt 
aan zijn doelen. 
 
De doelen van de nieuwsbrief zijn weergegeven in een communicatief doelenschema: 
figuur 5. De stappen die tijdens de functionele analyse zijn doorlopen staan beschreven in 
bijlage 5. De 16 geïdentificeerde (tekst)onderdelen en teksthandelingen behorend bij de 
tekstonderdelen in figuur 5, zijn te vinden in bijlage 6. 

 

Evaluatie en verbetersuggesties 

• De nieuwsbrief is gericht aan een heel breed publiek en verstuurt daarom vrij generieke 
berichten. Hierdoor is de aangesproken lezer niet duidelijk. Het MI kan nog eens kritisch 
kijken naar de inhoud van de brief. Kunnen bepaalde onderdelen worden aangepast 
zodat ze wel een duidelijke lezersgroep aangespreken? Of moet er een brief komen 
voor verschillende doelgroepen? Als het MI één nieuwsbrief wil behouden dan kan per 
onderdeel worden nagegaan, voor wie is dit onderdeel het meest bedoeld? Dan kan er 
een scheiding worden gemaakt in de teksten op basis van die doelgroep of op basis van 
onderwerpen interessant voor specifieke lezersgroepen. 

 
• De nieuwsbrief heeft veel verschillende doelen die niet allemaal duidelijk in één 

communicatief doelenschema te verenigen zijn. Er blijken twee onderdelen 
overduidelijk niet passend in het ideale communicatieve doelenschema: 

 
o Onderdeel 12: de buttons met ‘Share’, ‘Tweet’, ‘Forward’ en ‘Share (LinkedIn)’. De 

tekst is activerend en probeert de nieuwsbrieflezer te activeren om de nieuwsbrief 
te delen met anderen. Dit doel sluit niet aan bij het doel om mensen naar de website 
te leiden of om mensen contact met het MI te laten opnemen voor 
opdrachtonderzoek. Het MI kan overwegen om dit onderdeel uit de nieuwsbrief te 
schrappen. MailChimp laat ook zien dat dit onderdeel niet wordt gebruikt door de 
ontvangers van de nieuwsbrief. Er wordt niet op geklikt. 

 
o Onderdeel 9: het tekstonderdeel waarin vacatures worden vermeld. Als de 

nieuwsbrief moet bijdragen aan contact opnemen om onderzoek aan te vragen, dan 
ondersteunt het delen van vacatures dit doel niet. Te veel doelen kunnen een tekst 
onoverzichtelijk maken. Het MI kan er over nadenken om vacatures volledig uit de 
nieuwsbrief te schrappen, maar uit de klikfrequenties in MailChimp blijkt dat er wel 
op de linkjes naar vacatures wordt geklikt. Dit suggereert dat nieuwsbrieflezers wel 
interesse hebben in de vacatures. Daarom is mijn advies om het onderdeel 
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‘vacatures’ duidelijker te onderscheiden van de andere onderdelen in de 
nieuwsbrief. 

 
Naast de twee doelen die overduidelijk niet passen, is onderdeel 10 een onderwerp voor 
discussie. Het onderdeel informeert lezers over andere mediaberichtgevingen over het MI. 
Het lijkt of het onderdeel er een beetje los bijhangt. Het bovenstaande communicatieve 
doel ‘overtuigen’ volgt niet logisch. Je kunt je namelijk afvragen of enkel informeren over 
de berichten automatisch leidt tot positievere percepties. Het functionele aspect van het 
tonen van andere mediaberichtgevingen kan duidelijker. Bijvoorbeeld door ook een 
overtuigend element toe te voegen, zoals een tekstje met: ‘Ook andere media schreven 
over ons onderzoek deze maand.’ 
 
• De nieuwsbrief onderdelen bevatten veel informerende teksthandelingen. Sommigen 

zijn ook activerend. De informerende en activerende teksthandelingen worden 
voldoende ondersteund.  
Overtuigende teksthandelingen komen daarentegen helemaal niet voor. Het MI kan 
overwegen om een onderdeel toe te voegen waarin ze het MI meer aanprijzen. Denk 
aan een rubriek waarin een opdrachtgever vertelt over het nut van het onderzoek dat 
is uitgevoerd. Aanprijzingen kunnen ook worden gecombineerd in de tekstjes die de 
onderzoeken introduceren. Bijvoorbeeld door een zin toe te voegen: ‘Het onderzoek 
droeg bij aan …’ Zo’n toevoeging is een argument waarom het onderzoek relevant of 
aantrekkelijk is. 

 
• Tot slot zijn er een aantal informerende (tekst)onderdelen aanwezig die informeren 

over contactgegevens, maar niet optimaal bijdragen dit doel: de buttons (onderdeel 1 
en 15), de blokken met meer informatie en Mulier-sites (onderdeel 13 en 14) en de 
adresgegevens onderaan de brief (onderdeel 16).  
Buttons - De rijen met buttons komen twee keer voor in de brief en MailChimp gegevens 
laten zien dat er vrijwel geen gebruik van wordt gemaakt. Mijn advies is om in ieder 
geval één rij met buttons te verwijderen. Ze maken de brief onnodig lang. De buttons 
dragen wel logisch bij aan het doel ‘contact opnemen’, dus helemaal verwijderen hoeft.  
Blokken - Daarnaast zijn de beschrijvende teksthandelingen in de blokken met meer 
informatie en Mulier-sites niet allemaal relevant voor het doel contact opnemen. De 
blokken kunnen ook bedoeld zijn voor meer website bezoekers, maar de linkjes in de 
blokken zijn overbodig. Mensen worden al naar de website geleid via de artikelen. Er 
wordt weinig in de blokken geklikt, blijkt uit de klikpercentages van MailChimp. De vraag 
is of de blokken met linkjes echt meerwaarde hebben, of dat het MI bepaalde linkjes 
beter op de website naast de artikelen kan tonen. Mijn advies is om de blokken te 
verwijderen en eventueel alleen de links naar het ‘Adres en route’ en ‘over het MI’ te 
laten staan. ‘Werken bij’ kan worden samengevoegd in een apart blok met de vacatures. 
Adresgegevens – De adresgegevens bevatten geen contactinformatie anders dan een 
postadres en Engelse link om het MI toe te voegen aan je adresboek. Mijn advies is om 
duidelijker aan te geven dat het MI wil dat mensen contact opnemen. Bijvoorbeeld door 
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een kop toe te voegen: ‘Contact opnemen?’. Vervolgens mist de informatie die ook 
daadwerkelijk helpt om de handeling contact opnemen uit te voeren. Het e-mailadres 
en een telefoonnummer moeten expliciet worden toegevoegd.  
 

De verbetersuggesties die volgen uit de functionele analyse zijn: 

• Kies duidelijke lezersgroepen en kijk of er mogelijkheden zijn om informatie in te delen 
per lezersgroep of interessegebieden van lezersgroepen. 

• Schrap de buttons ‘Share (Facebook)’ ‘Tweet’ ‘Forward’ en ‘Share (LinkedIn)’. Verwijder 
ook een rij met de andere social buttons (Twitter, website, e-mail en LinkedIn). 

• Onderscheid het onderdeel met vacatures duidelijker van de andere onderdelen in de 
nieuwsbrief. 

• Voeg overtuigende tekstelementen toe.  
• Verwijder de blokken de blokken met meer informatie en Mulier-sites. Laat eventueel 

alleen de links naar het ‘Adres en route’ en ‘over het MI’ staan. 
• Communiceer duidelijker naar de lezer dat het MI wil dat ze contact opnemen. Het e-

mailadres en een telefoonnummer moeten expliciet worden toegevoegd. 
  



45 
 

Marketingdoel/consecutief doel: Activeren 
De nieuwsbrieflezer neemt contact op met het MI om een 
opdrachtonderzoek aan te vragen. 

Organisatiedoel 
Het Mulier Instituut wil sport en sportief bewegen bevorderen 
en de sportsector versterken door met haar producten en 
diensten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
goed onderbouwd beleid. 

 

Omstandigheden 
De nieuwsbrieflezer heeft een behoefte 
om beleidskeuzes te onderbouwen met 
onderzoek. 

Informeren 
De nieuwsbrieflezer weet hoe hij/zij 
contact kan vinden met het MI. 

Onderdeel: 1, 11, 13, 14, 16 

Overtuigen 
De nieuwsbrieflezer heeft positieve 
percepties van het Mulier Instituut. 

Informeren 
De nieuwsbrieflezer weet wat het 
MI doet. 

Overtuigen 
De nieuwsbrieflezer vindt het onderzoek 
van het MI 
bruikbaar/relevant/aantrekkelijk etc. en is 
daarmee overtuigd dat het een goed idee 
is om verder te lezen. 

Doel m.b.t de nieuwsbrief: Activeren 
De nieuwsbrieflezer is van plan om de website van 
het MI te bezoeken om meer onderzoeken te lezen 
en/of de producten en diensten te bekijken. 

Onderdeel: 2,3,4,5,6,7,8 

Onderdeel: 4,5,6,7 

Informeren 
De doelgroep weet dat het onderzoek van 
het MI ook door anderen wordt 
gebruikt/opgepikt of als nieuwswaardig en 
relevant wordt gezien. 

Onderdeel: 10 

Figuur 5. Doelenboom 

Doel m.b.t de nieuwsbrief: Activeren 
De nieuwsbrieflezer is van plan om contact op 
te nemen met het MI. 
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5.3 Hoe effectief bereikt de huidige nieuwsbrief zijn doelen? – Vragenlijst 

 
In deze paragraaf worden analyseresultaten beschreven die een antwoord vormen op een 
deel van de onderzoeksvraag: ‘Hoe effectief bereikt de huidige nieuwsbrief zijn doelen?’. 
Analyses zijn gedaan op basis van data verkregen met de online vragenlijst.  
 

Merkbekendheid 

 

 
Figuur 6. Wat doet het Mulier Instituut volgens u? Openantwoorden in 5 categorieën. 
 
70 respondenten gaven een antwoord op de vraag: Wat doet het Mulier Instituut volgens 
u? Het belangrijkste was dat uit de antwoorden bleek dat de nieuwsbriefabonnees kennis 
hebben over de breedte van de kennis die het MI bezit en onderwerpen waarnaar het MI 
onderzoek doet. In veel antwoorden zie je dat mensen uitleggen waarnaar het MI 
onderzoeken uitvoert. Ze gebruiken de bijwoorden: breed, op alle gebieden, in de brede 
zin van het woord, in al zijn hoedanigheden, op allerlei gebieden, in de breedste zin van 
het woord, in de gehele breedte, allerlei facetten. 
 
Delen van antwoorden konden worden opgedeeld in 5 categorieën: 
1. Wat doet het MI? 
2. Waarnaar doet het MI onderzoek? 
3. Voor wie? 
4. Hoe? 
5. Waarom? 
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Zie bijlage 7 (tabel 6) voor meerdere voorbeelden van omschrijvende woorden per 
categorie. Bijlage 8 (tabel 7) toont alle geanalyseerde openantwoorden. 
 

Wat doet het MI? 

Volgens respondenten doet het MI de volgende dingen: 
• (Sociaalwetenschappelijk) (sport)onderzoek 
• Kennis ontwikkelen of duiden 
• Publiceren van onderzoeken en artikelen over onderzoeken 
• Informatie verspreiden 
• Adviseren 

‘Beleidsrelevant onderzoek’ werd daarentegen maar één keer genoemd. Dit is een woord 
waarmee het MI zichzelf omschrijft in het visiedocument van 2018. Wel noemden veel 
respondenten dat het onderzoek gericht was op beleid, gemeenten, overheden of 
beleidsmakers. Hierdoor leek het voor respondenten wel duidelijk dat het MI 
beleidsrelevant onderzoek doet. 
 

Waarnaar doet het MI onderzoek? 

Respondenten wisten allemaal dat het MI onderzoek doet naar sporten en bewegen. 
Omschrijvende woorden zoals ‘sport gerelateerd’, ‘sport en maatschappij’, ‘regelingen’, 
‘ontwikkelingen’ en ‘trends’ kwamen voor in hun antwoorden.  
 

Voor wie doet het MI onderzoek? 

Veel respondenten noemden ook voor wie het MI onderzoek doet: ‘samenleving’, 
‘maatschappij’, ‘gemeenten’, ‘politiek’, ‘beleidsmakers’, ‘overheden’, ‘sportorganisaties’, 
‘werkgevers/leidinggevenden/werknemers in diverse branches’, ‘particulieren’ of ‘op eigen 
initiatief’.  
 

Hoe doet het MI onderzoek? 

Weinig mensen legden uit hoe het MI onderzoek doet. De mensen die het wel uitlegden 
noemden als voorbeeld: ‘monitoren’, ‘context meenemen’ ‘ontwikkelingen volgen’ en de 
‘verenigingsmonitor’, ‘opinies peilen onder verenigingen’. 
 

Waarom doet het MI onderzoek? 

Weinig mensen voegden toe waarom het MI onderzoek doet. De mensen die er wel iets 
over vertelden noemden dat het MI onderzoek doet: ‘ter bevordering van beweging van 
de bevolking’, ‘waar de politiek mee verder kan’, ‘draagt bij aan de ontwikkeling in de sport’, 
‘om de gezonde samenleving te bevorderen’.
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Leads genereren 

Websitebezoeken  

In figuur 7 is te zien hoe vaak de nieuwsbriefabonnees in de vragenlijst aangeven op linkjes 
te klikken. Bijna de helft zegt meerdere keren per nieuwsbrief op linkjes te klikken (47,9%). 
Slechts 2,7% klikt naar eigen zeggen nooit verder. Een deel van de respondenten gaf 
‘Anders namelijk’ aan (11%). Deze mensen gaven aan dat het klikken op linkjes afhankelijk 
was van: 

• hun interesse in het onderwerp; 
• de omschrijving van de link; 
• de beschikbare tijd om iets te gaan lezen; 
• en nog iemand voegde toe: ‘Wisselt, als ik iets gemist heb in andere berichtgeving 

via mail, Twitter of linkedIn.’ 
 

 
Figuur 7. Hoe vaak respondenten aangeven dat ze klikken op linkjes in de nieuwsbrief, in 
frequentiepercentages (N = 73).  
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Contact opnemen bij vragen 

Respondenten hebben op een schaal van 0 tot 10 aangegeven hoe waarschijnlijk het is dat 
ze contact opnemen met het Mulier Instituut als ze vragen hebben over het onderzoek. 
Gemiddeld scoort contact opnemen een 6.6 (M = 6.64, Min = 1, Max = 10, SD = 1.99). Op 
de schaal van 0 tot 10 zou dit net een voldoende zijn. In Nederland worden beoordelingen 
gegeven door middel van cijfers op een schaal van 1 tot 10. Met die interpretatie in het 
achterhoofd is een 6.6 meer dan voldoende. Het grootste deel van de respondenten zou 
waarschijnlijk wel contact opnemen bij vragen (77,1%). Meer dan een vijfde (22,9%) gaf 
een cijfer van 5 of lager. Die groep zou minder waarschijnlijk contact opnemen. Figuur 8 
laat de verdeling van de cijfers zien in een histogram. Een 7 kwam het vaakst voor. 
 

  
Figuur 8. Waarschijnlijkheid dat respondenten contact opnemen met het Mulier Instituut als zij 
vragen hebben over een onderzoek. Frequentiepercentage per cijfer op de schaal 0 = 
onwaarschijnlijk tot 10 = zeer waarschijnlijk (N = 70). 
 

Wanneer is het onwaarschijnlijk dat mensen contact opnemen? 

Een aantal toelichtingen (N = 19) laten verschillen zien tussen mensen waarom ze wel of 
niet contact op zouden nemen. Voor mensen die aangeven dat het onwaarschijnlijker is 
dat ze contact opnemen, lijkt het MI minder goed te benaderen (zie bijlage 9 (tabel 8), voor 
alle toelichtingen). ‘Ik vind het Mulier Instituut heel interessant, op alle vlakken, maar het 
voelt voor mij alsof jullie niet heel makkelijk te benaderen zijn.’ Mensen kunnen afstand 
voelen omdat ze het MI als een bepaald type instantie zien met belangrijker zaken aan hun 
hoofd ‘Vind het zelf altijd lastig om dit soort instanties te benaderen. Denk vaak dat ze 'wel 
wat beters' te doen hebben.’ Het kan ook zijn dat mensen niet weten dat contact opnemen 
mogelijk is ‘Eigenlijk nog nooit gedaan, wist ook niet dat dit kan.’ 
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Wanneer is het waarschijnlijk dat mensen contact opnemen? 
Anderen vinden het geen probleem om contact op te nemen. De redenen hiervoor zijn 
bijvoorbeeld eerder contact: ‘Eerder contact vanwege eerdere positieve ervaringen over 
kennis over sport(onderzoek)’, of de foto’s van de onderzoekers bij de onderzoeken op de 
website: ‘Omdat er foto's van de onderzoekers bij staan en mailadressen dit maakt het 
persoonlijker. evt zou het mooi zijn om ook de persoonlijke doelen van de onderzoekers te 
lezen om zo ook op passie contact te maken.’ 
 
Wanneer zitten mensen er tussenin? 
Sommigen geven aan dat ze het soms eerst via een andere route zouden proberen ‘Is 
afhankelijk van de vraag die ik heb en niet elders een antwoord kan achterhalen. Dit heeft 
te maken dat het antwoord eerder lokaal gehaald wordt dan landelijk.’ 
 

Het MI benaderen 

Het grootste deel van de respondenten is het eens of volledig eens met de stelling ‘Ik vind 
het Mulier Instituut makkelijk te benaderen’ (71,2%). Toch is ongeveer een kwart (25,5%) 
het maar een beetje eens of staat er neutraal in. Een zeer klein deel is het oneens met de 
stelling (zie figuur 9). Respondenten vinden het MI gemiddeld goed te benaderen (M = 
5.73, Min = 2, Max = 7, SD = 1.127, N = 59). Het gemiddelde wijkt significant af van de 
neutrale waarde 4 (t (58) = 11.783, p < .001). Twaalf mensen hadden geen mening. Zij zijn 
niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde. 
 
Er is een significante correlatie tussen de waarschijnlijkheid dat iemand contact opneemt 

en hoe eens iemand het is met de stelling ‘Ik vind het MI makkelijk om te benaderen’(τ = 
.424, p <.001). De correlatiecoëfficiënt van .424 laat zien dat het gaat om een matige 
samenhang. 
 

 
Figuur 9. Antwoorden op de stelling: ‘Ik vind het Instituut makkelijk te benaderen’, in 
frequentiepercentages (N = 59).  
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Imago 

Tabel 2. Het Mulier Instituut komt op mij over als … 
 

N Gemiddelde Min Max 

CI (95%) van 
de 

gemiddelden 
Deskundig 72 6.49 5 7 [6.34; 6.63] 
Correct 72 6.43 5 7 [6.28; 6.58] 
Eerlijk 72 6.39 5 7 [6.24; 6.54] 
Ervaren 71 6.30 5 7 [6.13; 6.46] 
Betrouwbaar 72 6.28 5 7 [6.11; 6.44] 
Oprecht 71 6.10 4 7 [5.91; 6.29] 
Vriendelijk 71 5.79 2 7 [5.55; 6.03] 
Transparant 72 5.62 2 7 [5.36; 5.89] 
Toegankelijk 72 5.54 1 7 [5.29; 5.79] 
Onafhankelijk 72 5.35 1 7 [4.99; 5.70] 
Modern 72 5.08 2 7 [4.78; 5.39] 
Persoonlijk 72 4.85 2 7 [4.59;5.10] 

*Alle gemiddelden wijken significant af van de neutrale waarde 4 (p<.001). 
 

Gemiddelden van de imago-items 
Tabel 2 toont de gemiddelde scores op de twaalf imago-items. Wat opvalt is dat de 
respondenten hun scores vaak aan de positieve kant van de 7 puntschaal kozen. 
Bijvoorbeeld bij Deskundig, Correct, Eerlijk, Ervaren en Betrouwbaar was de minimumscore 
5 en de maximumscore 7. De gemiddelde scores liggen allemaal boven de 4 (significant bij 
p <.001). Dit betekent dat de gemiddelde imagoscores aan de positieve kant van de 7-
puntschaal liggen.  
 
De items Deskundig, Correct, Eerlijk, Ervaren, Betrouwbaar en Oprecht hebben scores 
hoger dan 6 punten. Vriendelijk, Transparant, Toegankelijk, Onafhankelijk en Modern 
scoren lager dan 6 punten. Persoonlijk had de laagste gemiddelde score, een score lager 
dan 5 punten op de schaal van 1 t/m 7. 
 
Het Imago van het MI scoort gemiddeld het hoogst op Deskundig (M = 6.49, Min = 5, Max 
= 7). Het betrouwbaarheidsinterval is CI (95%) [6.34; 6.64], dit betekent dat de gemiddelde 
score met 95% zekerheid tussen de 6.34 en 6.64 ligt (zie tabel 2 voor de 
betrouwbaarheidsintervallen per item). Het MI scoort gemiddeld het laagst op Persoonlijk 
(M = 4.85, Min = 2, Max = 7), met een betrouwbaarheidsinterval tussen de 4.59 en 5.10. 
Dit betekent dus dat de gemiddelde score op Persoonlijk met 95% zekerheid ligt tussen de 
4.59 en 5.10. 
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Scoreverdeling 

Wat opvalt is dat de spreiding voor een aantal items ruimer is. Ruimere 
betrouwbaarheidsintervallen betekenen dat meningen op de items sterker verdeeld 
waren. Dit is terug te zien in figuur 10.  

  
Figuur 10. Imagoscores verdeeld in drie categorieën, in frequentiepercentages. 
* Scores 1 t/m 3 = negatief, 4 = neutraal en 5 t/m 7 = positief. Frequentiepercentages zijn berekend 
over de N per item zoals beschreven in tabel 2. Zie de exacte frequentiepercentages per categorie 
in bijlage 10 tabel 9. 

 
Figuur 10 toont de frequentiepercentages van scores in drie categorieën per imago-item. 
De scores 1 tot 3 zijn negatief, een score van 4 is neutraal en een score van 5 tot 7 is positief. 
De figuur laat duidelijk te zien dat het grootste percentage respondenten scores tussen de 
5 en 7 gaf (Positief). Over het geheel genomen zijn de scores op de imago-items dus zeer 
positief. 
 
Alle respondenten (100%) vonden het MI meer deskundig dan ondeskundig overkomen, 
meer correct dan incorrect, meer eerlijk dan oneerlijk, meer ervaren dan onervaren en 
meer betrouwbaar dan onbetrouwbaar. Persoonlijk en Modern scoorden het minst 
positief. 12,5 procent van de respondenten vond het MI meer ouderwets dan modern en 
ongeveer een vijfde (20,8%) gaf een neutrale score. Verder vond 8,3% het MI meer 
onpersoonlijk overkomen dan persoonlijk en 23,6% gaf een neutrale score. 
Onafhankelijkheid had de meeste negatieve scores (16,7%). 
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Het MI als Samenwerkingspartner 

87,2 procent van de respondenten is het eens of volledig eens met de stelling ‘Ik denk dat 
het Mulier Instituut een goede samenwerkingspartner is’ (N = 70). Bekijk in de bijlage 11 
(tabel 10) voor alle frequentiepercentages per antwoordcategorie. Gemiddeld vinden de 
respondenten het MI een goede samenwerkingspartner (M = 6.11, Min = 3, Max = 7, SD = 
.894). Het gemiddelde wijkt significant af van de neutrale waarde van 4 (t (66) = 35.68, p < 
.001).  

 

Kwaliteit van producten en diensten 

Een groot deel van de respondenten geeft aan het eens of volledig eens te zijn met de 
stelling: ‘Het Mulier Instituut levert producten en diensten van goede kwaliteit’ (91,6%, N = 
67). Bekijk in de bijlage 11 (tabel 11) voor alle frequentiepercentages per 
antwoordcategorie. Gemiddeld vinden de respondenten dat het MI producten en diensten 
van goede kwaliteit heeft (M = 6.42, Min = 5, Max = 7, SD = .555) Het gemiddelde wijkt 
significant af van de neutrale waarde van 4 (t (66) = 35.68, p < .001). 
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Tevredenheid: het MI aanbevelen Net Promotor Scale (NPS-EU) 

De NPS-score van het MI is 68,2 (Promotors % - Tegenstanders% = 72,5% - 4,3% = 68,2). 
De NPS kan een waarde hebben van -100 tot 100. Een waarde van 100 betekent zeer goed. 
Een waarde van -100 is zeer slecht. Een waarde van 68,2 is dus prima of goed. Figuur 11 
laat zien dat de huidige steekproef van nieuwsbriefabonnees voor een groot deel uit 
‘promotors’ bestaat.  
 

 
Figuur 11. Respondenten verdeeld over drie categorieën van de Net Promotor Schaal (NPS) voor het 
MI, in frequentiepercentages per categorie (N = 69).  
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5.4 Wat zijn de leeftijd, het geslacht, het opleidingsniveau, het beroep en de 

interesses en motivaties van de nieuwsbrieflezers? 

 
In deze paragraaf worden de leeftijd, het geslacht, het opleidingsniveau, het beroep, de 
interesses en motivaties van de nieuwsabonnees geanalyseerd om een antwoord te geven 
op de onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de leeftijd, het geslacht, het opleidingsniveau, het beroep 
en de interesses van de nieuwsbrieflezers?’  
 

Tabel 3. Demografische gegevens. 

 N 
Gemiddelde (SD) of 

frequentie % 
Geslacht 71  

Man  57,7% 
Vrouw  40,8% 
Wil ik niet zeggen  1,4% 

   
Leeftijd  70 52.19 (13.71) 

18-24 0 0% 
25-34 12 17,1% 
35-44 7 10% 
45-54 14 20% 
55-64 27 38,6% 
65+ 10 14,3% 

   
Opleidingsniveau 71 8.97 (1.72) 

Vmbo 1 1,4% 
Onderbouw 
havo/vwo 

2 2,8% 

Bovenbouw 
havo/vwo 

2 2,8% 

Mbo-4 5 7% 
Hbo 29 40,8% 
Wo 32 45,1% 

 

Geslacht 

Tabel 3 presenteert de demografische gegevens van de respondenten in de dataset. 58 
procent van de respondenten is man en 41% is vrouw. 1% wilde het geslacht niet 
prijsgeven. De gegevens komen ongeveer overeen met data uit MailChimp. MailChimp 
voorspelt dat 60,1% van de nieuwsbriefcontacten man is en dat 39,8% vrouw is. 
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Leeftijd 

De gemiddelde leeftijd is 52 jaar (min = 25, max = 79). De standaarddeviatie van leeftijd is 
ongeveer 14 jaar (SD = 13,71). Dit geeft aan dat er een grote spreiding is tussen de 
leeftijden. In de huidige dataset is de grootste groep nieuwsbriefontvangers tussen de 55 
en 64 jaar oud (38,6%). Daarna volgen de groepen van 45-54 (20%) en 65-plus (14,3%). 
Figuur 12 laat een vergelijking zien tussen de leeftijdsverdeling in de huidige dataset en de 
verdeling zoals voorspeld volgens MailChimp. Het grootste gedeelte van alle 
nieuwsbriefontvangers bestaat volgens MailChimp uit 45- t/m 54-jarigen (31,8%).  
 

 
Figuur 12. Frequentiepercentage per leeftijdscategorie. Vergelijking tussen de dataset van dit 
onderzoek (N = 71) en MailChimp nieuwsbrief oktober, 2021 (N = 2242).  
Toelichting: de schatting van de leeftijden in MailChimp is gebaseerd op een meting van de 
nieuwsbrief van oktober 2021 op 9 januari 2022. 

 

Opleiding 

Het opleidingsniveau van de meeste respondenten is hoog. 45,1 procent van de 
respondenten is universitair geschoold en 40,8% heeft een hbo-diploma. Daarnaast is er 
ook een groep van 12,6% die middelbaar opgeleid is. Slechts 1,4% is lager opgeleid. 
 

Beroep 

De nieuwsbriefabonnees zijn werkzaam bij allerlei typen organisaties. De meesten werken 
bij een gemeente (12%), een sportvereniging (12,7%) of een sportbedrijf of 
sportservicebedrijf (8,5%). Daarna volgen typen organisaties zoals sportbonden, 
consultancy, hogescholen en ministeries. Sommige respondenten waren niet meer 
werkzaam en/of gepensioneerd. Anderen hadden eigen bedrijf in het onderwijs in de sport. 
Tabel 4 toont een lijst van de verschillende typen organisaties waarin de 

17%

10%

20%

38,6%

14,3%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Leeftijd

Dataset MailChimp



57 
 

nieuwsbriefontvangers aangaven te werken en de frequentie (ook in percentages) 
waarmee het type organisatie werd gerepresenteerd in de dataset. 
 

Tabel 4. Aantal respondenten dat bij een bepaald type organisatie werkt. Frequenties en 
frequentiepercentages (N = 71) 
Type organisatie Frequentie 
Uit meerkeuze:  

Overheid: Gemeente 12 (16,9%) 
Sportvereniging 9 (12,7%) 
Sportbond 5 (7,0%) 
Consultancy 5 (7,0%) 
Hogeschool 5 (7,0%) 
Overheid: Ministerie 4 (5,6%) 
Sportraad 2 (2,8%) 
Media 1 (1,4%) 
Kenniscentrum 1 (1,4%) 

  
Anders namelijk:  

Sportbedrijf/sportservice 6 (8,5%) 
Gepensioneerd/niet meer werkzaam 3 (4,2%) 
Commerciële dienstverlening 2 (2,8%) 
Stichting 2 (2,8%) 
ZZP/Freelance 3 (4,2%) 
Gezondheidscentrum 1 (1,4%) 
Onderwijs 1 (1,4%) 
Sportfonds 1 (1,4%) 
Zorgfonds 1 (1,4%) 
Overheid: Provinciaal 1 (1,4%) 
Welzijnsorganisatie 1 (1,4%) 
Zorg 2 (2,8%) 
Raad in het onderwijs 1 (1,4%) 
Niet uitgelegd 2 (2,8%) 
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Interesses 

De nieuwsbriefontvangers hebben in een meerkeuzevraag aangegeven waar hun 
interesses liggen. Figuur 13 toont de interessethema’s en het percentage 
nieuwsbriefontvangers dat interesse heeft in het thema. Het grootste deel van de 
nieuwsbriefontvangers gaf aan interesse te hebben in het thema gezondheid en sport en 
bewegen (71,6%). Sportdeelname is ook vaak gekozen (70,3%). De thema’s topsport (23%) 
en sportevenementen (17,6%) zijn het minst vaak gekozen.  
 

 
Figuur 13. Interesses van de nieuwsbriefabonnees in frequentiepercentages per interessecategorie 
(N = 74).  

 
14,9% gaf aan (nog) een andere interesse te hebben. De volgende onderwerpen of thema’s 
werden genoemd: sportverenigingen en de toegankelijkheid van sportverenigingen, 
bewegen jeugd en gezondheid, exploitaties van sportvoorzieningen, organisatie van 
breedtesport, sportblessures, basisscholen en samenwerking met sportverenigingen, 
impact, beleidsmatige onderwerpen en preventie. Iemand anders gaf aan dat hij/zij geen 
voorkeur heeft. 
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Motivaties 

73 nieuwsbriefontvangers hebben in een openantwoord aangegeven waarom ze de 
nieuwsbrief lezen. Door middel van een thematische analyse kwam ik tot vijf motieven om 
de nieuwsbrief te lezen: 

• Interesse 
• Op de hoogte blijven 
• Informatie 
• Ideeën opdoen of de informatie ergens voor gebruiken 
• Eerder contact met het Mulier Instituut 

 
Interesse 

Veel nieuwsbriefontvangers lezen de nieuwsbrief vanuit interesse voor sport en bewegen. 
Ze zoeken naar informatie die hen interessant lijkt: ‘Ik zie regelmatig onderwerpen die mij 
interesseren. Ook check ik soms snel even of iets voor mij interessant kan zijn.’ 
 

Op de hoogte blijven 

Nieuwsbriefontvangers geven ook aan dat ze graag op de hoogte willen blijven van 
ontwikkelingen en nieuws rondom sporten en bewegen. Vaak vinden ze dit belangrijk voor 
hun werk: ‘Om als professional in de sport op de hoogte te blijven van het laatste nieuws 
en belangrijke ontwikkelingen.’ Sommigen gebruiken de nieuwsbrief als check of ze niets 
gemist hebben: ‘Mooi overzicht van alle publicaties. Ik gebruik t als check of ik niets gemist 
heb.’ 
 

Meer informatie 

Nieuwsbriefontvangers geven aan dat ze de nieuwsbrief lezen voor meer informatie. Ze 
bekijken de brief bijvoorbeeld voor nuttige achtergrondinformatie: ‘Interessante 
onderwerpen met betrekking op mijn werk. Nuttige achtergrondinformatie.’ 
 

Ideeën opdoen 

Verder kunnen nieuwsbriefontvangers de nieuwsbrieven gebruiken om ideeën op te doen. 
Ze bekijken de nieuwsbrief met een specifiek doel en willen de informatie ergens voor 
gebruiken. Zo wil een docent bijvoorbeeld een overzicht om te kijken welke informatie 
interessant is voor zijn/haar studenten: ‘Om de ontwikkelingen te kunnen volgen en om te 
kijken welke artikelen voor studenten interessant zijn in het kader van hun 
afstudeeronderzoek/ te ontwikkelen beroepsproduct.’ Terwijl iemand anders graag 
inspiratie wil opdoen voor beleid of om te kijken welke onderwerpen lokaal opgepakt 
kunnen worden: ‘Interessant, kijken voor onderwerpen om lokaal op te pakken, goede 
voorbeelden.’ 
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Nog iemand anders wil graag kijken welke publicaties interessant zijn om te delen: ‘Om te 
kijken of er nog interessante nieuwe publicaties zijn en om content te zoeken die we op onze 
kanalen kunnen delen.’ 
 

Eerder contact met het Mulier Instituut 

Tot slot kunnen nieuwsbriefontvangers de nieuwsbrief lezen omdat ze eerder contact 
hebben gehad met het MI: ‘Vanwege eerdere kontakten met medewerk(st)ers instituut.’ 
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5.3 Hoe beoordelen ontvangers de huidige nieuwsbrieven? 

In deze paragraaf worden beoordelingen van de nieuwsbrief geanalyseerd om een 
antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Hoe beoordelen ontvangers de huidige 
nieuwsbrieven?’ 
 

Beoordeling 

Tabel 5. Ik vind de nieuwsbrief van het Mulier Instituut … 
 

N Gemiddelde Min Max 
CI (95%) van de 
gemiddelden 

Betrouwbaar 72 6.24 2 7 [6.05; 6.42]  
Interessant 74 5.95 3 7 [5.75; 6.14] 
Nuttig 72 5.95 2 7 [5.73; 6.16] 
Duidelijk 73 5.79 2 7 [5.55; 6.04] 
Professioneel 72 5.76 2 7 [5.52; 6.01] 
Relevant 74 5.70 2 7 [5.45; 5.95] 
Overzichtelijk 74 5.23 1 7 [4.92; 5.54] 
Afwisselend 74 5.12 1 7 [4.82; 5.43] 
Aansprekend 74 5.01 1 7 [4.75; 5.27] 
Vormgeving  74 4.82 1 7 [4.51; 5.14] 

*Alle gemiddelden wijken significant af van de neutrale waarde 4 (p<.001). 
 

Gemiddelde beoordelingen 

De nieuwsbrief wordt gemiddeld positief gewaardeerd op alle beoordelingsitems. Alle 
beoordelingsitems zijn significant hoger beoordeeld dan de neutrale waarde 4 (p < .001). 
Betrouwbaar scoort het hoogst (M = 6.24, Min = 2, Max = 7). Het betrouwbaarheidsinterval 
is CI(95%)[6.05; 6.42]. Dit betekent dat de gemiddelde waarde van Betrouwbaar met 95% 
zekerheid ergens tussen de 6.05 en 6.42 ligt (zie tabel 5 voor de 
betrouwbaarheidsintervallen voor elk item). Aantrekkelijk qua vormgeving scoort het laatst 
(M = 4.82, Min = 1, Max = 7, CI(95%)[4.51;5.14]). 
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Scoreverdeling 

Ruimere betrouwbaarheidsintervallen betekenen dat meningen op de items sterker 
verdeeld waren. Dit is terug te zien in figuur 14. Grote delen respondenten geven positieve 
of neutrale scores. Met name bij Vormgeving en Overzichtelijkheid zijn de scores vaker 
negatief. 14,9% van de respondenten vond de vormgeving meer onaantrekkelijk dan 
aantrekkelijk. Ook vond ongeveer 1 op de 10 respondenten de nieuwsbrief meer 
onoverzichtelijk dan overzichtelijk (10,8%). 

 
Figuur 14. Beoordelingsscores verdeeld in drie categorieën, in frequentiepercentages.  
Toelichting: scores 1 t/m 3 = negatief, 4 = neutraal en 5 t/m 7 = positief. Frequentiepercentages zijn 
berekend over de N per item zoals beschreven in tabel 5. Zie de exacte frequentiepercentages per 
categorie in bijlage 12 (tabel 12). 
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Nieuwsbrief aanbevelen 

Nieuwsbrief ontvangers hebben op een schaal van 0 tot 10 aangegeven hoe waarschijnlijk 
zij het vonden dat ze de nieuwsbrief zouden aanbevelen. De gemiddelde score was een 
7.72 (Min = 4, Max = 10, SD = 1.345, N = 72). 65,3 procent zou de nieuwsbrief zeer 
waarschijnlijk aanbevelen aan anderen (scores 8 tot 10), 27,8% zou dit waarschijnlijk doen 
(scores 6 en 7) en 6,9% vind het onwaarschijnlijk dat hij/zij de nieuwsbrief aanbeveelt 
(scores < 6). 
 

  
Figuur 15. Nieuwsbriefontvangers verdeeld over drie categorieën van de Net Promotor schaal voor 
de nieuwsbrief, in frequentiepercentages per categorie (N = 72).  
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Onderwerpen

5.5 Hoe ziet een ideale nieuwsbrief van het Mulier Instituut eruit volgens de 

abonnees? 

In deze paragraaf worden resultaten beschreven van een thematische analyse van 
openantwoorden op de vraag ‘Wat vindt u dat er beter kan in onze nieuwsbrief?’, om zo 
een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag: ‘Hoe ziet een ideale nieuwsbrief 
van het Mulier Instituut eruit volgens de abonnees?  
 
Door middel van een thematische analyse van 61 openantwoorden (zie bijlage 13, tabel 
13) ben ik gekomen tot twee hoofdthema’s waarover verbeteringen worden aangedragen: 
vormgeving en inhoud, met bijbehorende subthema’s (zie figuur 16).  
 

 
Figuur 16. Thema’s op basis van openantwoordanalyse van de vraag: ‘Wat vindt u dat er beter kan 
in onze nieuwsbrief? Denk bijvoorbeeld aan problemen met begrijpelijkheid, inhoud, volledigheid, 
vormgeving, het taalgebruik of andere dingen die volgens u beter kunnen.’ 

 

Vormgeving 

Structuurprobleem 

Mensen geven aan dat de nieuwsbrief wel wat overzichtelijker mag. Wat met name opvalt 
is dat ze zo snel mogelijk willen zien wat voor hen relevant is. Nu hebben ze het idee dat 
onderwerpen door elkaar lopen en dat de grote hoeveelheid informatie hen niet 
voldoende helpt om op relevante content te scannen. 
 
Meerdere mensen dragen oplossingen aan die gericht zijn op aanpassingen in de structuur 
van de nieuwsbrief. Woorden zoals ‘thematischer’, ‘clusteren’ ‘duidelijkere scheiding’ 
‘ordening van onderwerpen’ of ‘in categorieën’ komen veel in de antwoorden naar voren. 
Nieuwsbriefontvangers zien graag een duidelijker scheiding tussen de onderwerpen. ‘De 
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vormgeving zou wellicht beter kunnen. Bijvoorbeeld door specifieke thema's visueel meer te 
bundelen en/of lezers te helpen makkelijker te scannen wat voor hem/haar interessant is.’ 
 

Koppen 

Er waren ook een aantal opmerkingen over de koppen. De koppen kunnen mensen beter 
helpen om te scannen op relevante content. Deze constatering overlapt met 
structuurproblemen die werden genoemd door anderen. Nieuwsbrieflezers hebben nu 
moeite om te scannen. Dit resulteert waarschijnlijk in mogelijke oplossingen die worden 
aangedragen zoals ‘Meer voor zich sprekende koppen met de onderwerpen presenteren.’, 
of ‘Kortere koppen zodat je sneller weet wat voor jou relevant is.’  
 

Leesbaarheid 

Voor meerdere mensen was de leesbaarheid een probleem. Voor sommigen is het 
lettertype wat te klein: ‘Het lettertype van de berichten mag iets groter’. Anderen kaartten 
aan dat de huidige vormgeving de leesbaarheid kan beperken ‘Eventueel de vormgeving - 
die kan al eens de leesbaarheid beperken’. 
 

Lay-out en plaatjes 

Over de lay-out werd met name genoemd dat het wat meer visueel mocht en wat moderner. 
Mensen willen met name wat meer plaatjes zien of meer grafische weergaven van 
resultaten. ‘De vormgeving en het lettertype. In de vormgeving mag wat meer visueel 
gemaakt worden, het geheel oogt wat 'oubollig'. Er mag een modern sausje overheen en 
het lettertype is klein en leest niet prettig.’ 
 
Het is verder nog opvallend dat één van de nieuwsbriefontvangers denkt dat de foto’s 
stockfoto’s zijn, terwijl de foto’s geen stock-foto’s zijn. ‘Saaie vormgeving met erg klein 
font, en door kleur en lettertype niet zo goed leesbare tekstjes. Stockfoto's voegen niet veel 
toe.’ 
  

Inhoud 

Te veel en overbodige informatie 

Nieuwsbriefontvangers vinden dat de nieuwsbrief te veel informatie of tekst bevat met 
opsommingen en herhaling: ‘Er zit veel herhaling in. Ik sla de opsomming altijd over. De 
tekst in de opsomming en de titels van de samenvattingen komen vaak overeen, lijkt mij 
dubbelop. Net als de tekst in de opsomming en de 'En verder'. Elke samenvatting eindigt 
met de zin "Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.” Zonde van de beperkt 
beschikbare ruimte in de nieuwsbrief! En misschien ook logisch aangezien het jullie 
nieuwsbrief is.’ 
 
‘Overdaad aan informatie en linkjes om door te klikken. […] Belangrijkste aanbeveling: wees 
selectiever en/of doseer de informatie beter. Liever vaker uitkomen met minder informatie.’ 
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Taalgebruik 

Het taalgebruik kan volgens sommige nieuwsbriefontvangers beter. Ze zien graag de kern 
van de informatie beter terug. ‘Het is een heel interessant topic, maar de zin is zo lang, dat 
de kern een beetje wegvalt. Ik zou zo'n zin een stuk korter en bondiger maken, zodat het 
echt maximaal één regel inneemt. Eigenlijk hoeft het alleen een teaser te zijn om verder te 
lezen.’ Ook leest iemand graag meer journalistieke of minder formele teksten. ‘Het mag 
iets journalistieker en wat minder formeel/ wetenschappelijker.’ 
 

Onderwerpen 

Er waren een aantal opmerkingen die gingen over de onderwerpkeuzes, maar er was geen 
duidelijke overeenkomst te vinden tussen die opmerkingen. Zo noemde iemand dat de 
inhoud beter kon aansluiten op de actualiteiten, iemand anders noemde enkel 
‘Onderwerpkeuze’ als verbeterpunt. Iemand noemde ook ‘Onderwerpen mogen wat 
uitgebreider worden behandeld’ en nog iemand noemde: ‘Het einde is vaak ook een wat 
bijeengeraapt restant van nieuws.’  
 
Wat ik uit de antwoorden haal is dat de keuzes qua onderwerpen en de presentatie ervan 
mogelijk beter kunnen. Hoe dat precies kan, is op basis van deze antwoorden niet te 
achterhalen. Wel gaven veel mensen aan dat ze een wat duidelijker onderscheid willen zien 
tussen onderwerpen qua vormgeving. Daarom zie je in de openantwoorden waarschijnlijk 
oplossingen terug, zoals ‘Aansluiten bij vragen uit het werkveld, benoemen werkvelden.’ 
 

Overig 

Er was nog een opmerking die niet kon worden ingedeeld in een van de categorieën. 
Iemand noemde ‘Frequentie’ als mogelijk verbeterpunt. Of de brief vaker of minder vaak 
moest worden verstuurd is niet duidelijk. 
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6. Conclusie 
Het Mulier Instituut (MI) wil haar externe communicatiemiddelen verbeteren. Dit 
onderzoek richt zich op een van de externe communicatiemiddelen: de externe 
nieuwsbrief. Het doel van dit onderzoek was om een antwoord te krijgen op de 
adviesvraag: ‘Wat zijn mogelijke verbeteringen voor de nieuwsbrief van het Mulier 
Instituut?’ Om die vraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld en 
beantwoord: 

 
• Wat zijn volgens de communicatieadviseur de doelen van de externe nieuwsbrief 

van het Mulier Instituut? 
• Hoe effectief bereikt de huidige nieuwsbrief zijn doelen? 
• Wat zijn de leeftijd, het geslacht, het opleidingsniveau, het beroep en de interesses 

en motivaties van de nieuwsbrieflezers? 
• Hoe beoordelen nieuwsbriefabonnees de huidige nieuwsbrief? 
• Hoe ziet een ideale nieuwsbrief van het Mulier Instituut eruit volgens de 

abonnees? 
 

Het onderzoek is explorerend van aard. Daarom is er breed gezocht naar inzichten die 
kunnen helpen om de nieuwsbrief te verbeteren waar nodig. 
 

6.1 Wat zijn de doelen van de nieuwsbrief? 

Allereerst zijn de doelen van de nieuwsbrief achterhaald door in gesprek te gaan met de 
communicatieadviseur van het MI. De top drie van belangrijkste doelen bestaat uit:  
4. Leads genereren 
5. Merkbekendheid 
6. Positieve merkpercepties/imago 
 

6.2 Hoe effectief bereikt de huidige nieuwsbrief zijn doelen? – Functionele 

analyse 

Er is een functionele analyse uitgevoerd om te achterhalen hoe effectief de huidige 
nieuwsbrief zijn doelen bereikt. Uit die analyse bleek dat niet alle onderdelen optimaal 
bijdroegen aan de doelen. Lezersgroepen moeten duidelijker worden aangesproken. 
Verder kan Het MI de nieuwsbrief verbeteren door overtuigende tekstelementen toe te 
voegen. Het onderdeel met vacatures bleek niet goed aan te sluiten bij de communicatieve 
doelen. Daarnaast kan het MI een aantal onderdelen in de nieuwsbrief schrappen omdat 
ze overbodig zijn of niet passend bij de communicatieve doelen: de buttons ‘Share 
(Facebook)’ ‘Tweet’ ‘Forward’ en ‘Share (LinkedIn)’, een rij met de andere social buttons 
(Twitter, website, e-mail en LinkedIn) en de blokken de blokken met meer informatie en 
Mulier-sites. Tot slot blijkt uit de functionele analyse dat de nieuwsbrief duidelijker kan 
communiceren dat het MI wil dat mensen contact opnemen. 
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6.3 Hoe effectief bereikt de huidige nieuwsbrief zijn doelen? – Online vragenlijst 

Hoe goed de nieuwsbrief zijn doelen bereikt, is niet alleen onderzocht aan de hand van een 
functionele analyse. Er is ook onderzoek gedaan onder nieuwsbriefabonnees met een 
online vragenlijst. Data was verzameld tussen 28/10/2021 en 23/11/2012. Respondenten 
werden geworven met een oproep in de nieuwsbrief van 28 oktober 2021, via sociale 
media en door middel van een e-mail. De doelgroep bestond uit de 2.242 
nieuwsbriefabonnees van het MI. De totale dataset bevatte antwoorden van 74 
respondenten. 
 

Merkbekendheid 

In de online vragenlijst zijn vragen over merkbekendheid, leads en merkpercepties/imago 
gesteld. Respondenten waren bekend met wat het MI doet. Een vijftal hoofdactiviteiten 
van het MI werden genoemd: 

• (Sociaalwetenschappelijk) (sport)onderzoek 
• Kennis ontwikkelen of duiden 
• Publiceren van onderzoeken en artikelen over onderzoeken 
• Informatie verspreiden 
• Adviseren 

 

Leads 

De nieuwsbrief blijkt bij te dragen aan de leads. Bijna de helft van de respondenten zei 
meerdere keren per nieuwsbrief op linkjes te klikken (47,9%). 32,9 procent klikt één keer 
per nieuwsbrief. Het grootste deel van de respondenten zou waarschijnlijk wel contact 
opnemen bij vragen (77,1%). Meer dan een vijfde (22,9%) zou minder waarschijnlijk 
contact opnemen. Ook is het grootste deel van de respondenten het eens of volledig eens 
met de stelling ‘Ik vind het Mulier Instituut makkelijk te benaderen’ (71,2%).  
  

Positieve percepties/imago 

Vervolgens is een doel van de nieuwsbrief dat het MI positief overkomt bij de 
nieuwsbriefabonnees. Resultaten lieten zien dat het MI over het geheel genomen zeer 
goed scoort op perceptie- en imago-items. Alle respondenten (100%) vonden het MI meer 
deskundig dan ondeskundig overkomen, meer correct dan incorrect, meer eerlijk dan 
oneerlijk, meer ervaren dan onervaren en meer betrouwbaar dan onbetrouwbaar. 
Persoonlijk en Modern scoorden het minst positief. 12,5% van de respondenten vond het 
MI meer ouderwets dan modern en ongeveer een vijfde (20,8%) gaf een neutrale score. 
Verder vond 8,3% het MI meer onpersoonlijk overkomen dan persoonlijk en 23,6% gaf een 
neutrale score. Onafhankelijkheid had de meeste negatieve scores (16,7%). 
 Ook zien de respondenten het MI als een goede samenwerkingspartner. 87,2% van de 
respondenten is het eens of volledig eens met de stelling ‘Ik denk dat het Mulier Instituut 
een goede samenwerkingspartner is’. Verder was 91,6 procent van de respondenten het 
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eens met de stelling ‘Het Mulier Instituut levert producten en diensten van goede kwaliteit’. 
De steekproef met nieuwsbriefabonnees bleek voor een zeer groot deel te bestaan uit 
promotors (72,5%), mensen die het MI waarschijnlijk zouden aanbevelen aan anderen.  
 

6.4 Wat zijn de leeftijd, het geslacht, het opleidingsniveau, het beroep en de 

interesses en motivaties van de nieuwsbrieflezers? 

In de online vragenlijst werd ook naar de leeftijd, het geslacht, het opleidingsniveau, het 
beroep en de interesses en motivaties van de respondenten gevraagd. 58 procent van de 
respondenten was man en 41% was vrouw. 1 procent wilde het geslacht niet prijsgeven. 
De gemiddelde leeftijd van de nieuwsbriefabonnees in de dataset was 52 jaar. De grootste 
groep abonnees was tussen de 55 en 64 jaar oud (38,6%). Ook was het grootste deel man 
(58% versus 41% vrouw en wil ik niet zeggen 1%). Het opleidingsniveau van de meeste 
respondenten is hoog. 45,1 procent van de respondenten heeft een universitair diploma 
en 40,8% heeft een hbo-diploma. De nieuwsbriefabonnees bleken werkzaam te zijn bij 
allerlei typen organisaties. De meesten werken bij een gemeente (12%), een 
sportvereniging (12,7%) of een sportbedrijf of sportservicebedrijf (8,5%).  
 
De nieuwsbriefabonnees bleken veel interesses te hebben. Het grootste deel van de 
respondenten gaf aan interesse te hebben in het thema gezondheid en sport en bewegen 
(71,6%). Sportdeelname is ook vaak gekozen (70,3%). De thema’s topsport (23%) en 
sportevenementen (17,6%) zijn het minst vaak gekozen. Over het grote geheel gezien zijn 
nieuwsbriefabonnees breed geïnteresseerd. Uit een thematische analyse van 
openantwoorden volgden vijf motieven om de nieuwsbrief te lezen: 

• Interesse 
• Op de hoogte blijven 
• Informatie 
• Ideeën opdoen of de informatie ergens voor gebruiken 
• Eerder contact met het Mulier Instituut 

 

6.5 Hoe beoordelen nieuwsbriefabonnees de huidige nieuwsbrief? 

De online vragenlijst bevatte vragen over nieuwsbriefabonnees hun beoordeling van de 
huidige nieuwsbrief. Respondenten beoordeelden de nieuwsbrief gemiddeld zeer positief. 
Ze vonden de nieuwsbrief het meest Betrouwbaar (M = 6,24) en Interessant (M = 5.95). 
Aantrekkelijkheid qua vormgeving werd gemiddeld het minst positief beoordeeld (M = 
4.82). De meningen waren het meest verdeeld als het ging om de overzichtelijkheid en de 
vormgeving. Bij de items Vormgeving en Overzichtelijkheid zijn de scores vaker negatief. 
14,9 procent van de respondenten vond de vormgeving meer onaantrekkelijk dan 
aantrekkelijk. Ook vond ongeveer 1 op de 10 respondenten de nieuwsbrief meer 
onoverzichtelijk dan overzichtelijk (10,8%).  
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65,3 procent van de respondenten zou de nieuwsbrief zeer waarschijnlijk aanbevelen aan 
anderen, 27,8% zou dit waarschijnlijk doen en 6,9% vind het onwaarschijnlijk dat hij/zij de 
nieuwsbrief aanbeveelt (scores < 6). De steekproef van abonnees bestaat vooral uit 
promotors van de nieuwsbrief: mensen die er zeer tevreden mee zijn (65,3%). 
 

6.6 Hoe ziet een ideale nieuwsbrief van het Mulier Instituut eruit volgens de 

abonnees? 

De online vragenlijst bevatte ook een openvraag waarmee werd achterhaald wat 
verbeterpunten konden zijn voor de huidige nieuwsbrief, om zo de ‘ideale’ nieuwsbrief te 
schetsen. De genoemde suggesties konden worden ingedeeld in twee categorieën: 
vormgeving en inhoud. Wat betreft de vormgeving gingen de lezersproblemen over: de 
structuur, de koppen, de leesbaarheid, de plaatjes en de lay-out. Opmerkingen over 
inhoudelijke aspecten van de nieuwsbrief gingen over: de hoeveelheid informatie, het 
taalgebruik en de onderwerpen.  
 
Verbeteringen voor de nieuwsbrief op basis van de wensen van de ontvangers laten zien 
dat met name de vormgeving wat meer aandacht kan gebruiken. De vormgeving en de 
overzichtelijkheid werden het vaakst negatief beoordeeld, maar de gemiddelde scores 
lagen allemaal aan de positieve kant van de beoordelingsschaal. Uit de thematische 
analyses van openantwoorden kwam ook duidelijk naar voren dat de vormgeving beter 
kan. Inhoudelijk konden er nog een paar dingen beter. 
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7. Discussie 
Het doel van dit onderzoek was om een antwoord te geven op de adviesvraag: ‘Wat zijn 
mogelijke verbeterpunten voor de nieuwsbrief van het Mulier Instituut?’. Om deze vraag te 
beantwoorden zijn de doelen van de brief achterhaald, de effectiviteit waarmee de brief 
zijn doelen bereikt is onderzocht, de ontvangersgroep is in kaart gebracht, de 
beoordelingen van de ontvangers over de nieuwsbrief zijn onderzocht en hun 
verbetersuggesties zijn geanalyseerd om een ideale nieuwsbrief te schetsen. 
 
Het onderzoek is breed opgezet. Dit komt omdat er niet direct verdenkingen waren van 
disfunctioneren van de nieuwsbrief. Een uitgebreide analyse van de huidige staat van de 
nieuwsbrief, voorafgaand aan dit onderzoek, liet zien dat de nieuwsbrief het eigenlijk best 
goed doet vergeleken met andere branches. De aanleiding voor dit onderzoek was het feit 
dat de nieuwsbrief nog niet eerder was geëvalueerd. De nieuwsbrief is ooit opgezet met 
het idee ‘we moeten iets hebben om mensen te informeren over onze onderzoeken’, maar 
er is nooit echt geëvalueerd wat de nieuwsbrief voor het MI kan betekenen, wie de 
ontvangers zijn en wat de ontvangers nou eigenlijk willen lezen. 
 
De resultaten van het onderzoek geven allereerst inzicht in de belangrijkste doelen van de 
nieuwsbrief volgens de communicatieadviseur, en inzicht in hoe goed die doelen worden 
bereikt. De resultaten doen vermoeden dat de nieuwsbrief zijn doelen zeer goed bereikt, 
op wat uitzonderingen na die naar voren kwamen in de functionele analyse. De 
nieuwsbriefabonnees konden goed uitleggen wat het MI doet (merkbekendheid). De 
antwoorden in de online vragenlijst lieten zien dat nieuwsbriefabonnees een goed begrip 
hebben van de breedte van de onderzoeken van het MI.  

Daarnaast bezochten abonnees de website, ze zouden contact opnemen bij vragen en 
vonden het MI makkelijk te benaderen (leads). 

Verder hadden de respondenten positieve percepties van het MI (positieve 
percepties/imago). De resultaten suggereren onder andere dat het MI deskundig, correct, 
eerlijk, betrouwbaar en oprecht overkomt bij nieuwsbriefabonnees. Opvallend was dat de 
imago-items die goed pasten bij de ‘kritische’ gewenste identiteit van het MI (‘kritische 
vriend van de sport’) het hoogst scoorden.  

Een andere opvallende uitkomst was dat Onafhankelijk de meeste negatieve scores 
kreeg, terwijl dit een belangrijke kernwaarde is van het MI. Onafhankelijkheid was het 
enige item dat tijdens de analyses omgepoold moest worden zodat een hogere score een 
positievere uitkomst (meer onafhankelijk dan afhankelijk) zou betekenen. Het kan dat een 
deel van de respondenten zich hierin heeft vergist, maar dat valt niet met zekerheid te 
zeggen. 

Persoonlijk scoorde gemiddeld het minst positief van alle imago-items. Persoonlijke en 
gecustomiseerde e-mailmarketing heeft positieve effecten voor marketingdoeleinden 
(Marinova et al., 2002; Ansari & Mela, 2003). Het MI kan zich dus verdiepen in 
mogelijkheden om haar nieuwsbrief persoonlijker te maken. Dit onderzoek geeft al een 
aantal handvatten om de nieuwsbrieven beter aan te sluiten bij de ontvangers. 
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Wie zijn dan die ontvangers? Ook op deze vraag kon het MI nog geen duidelijk antwoord 
geven. Resultaten uit dit praktijkonderzoek geven meer inzicht in de groep ontvangers. De 
resultaten suggereren onder andere dat de meeste nieuwsbriefabonnees in de 
leeftijdscategorie van 55-t/m 64-jaar oud vallen. Dit verklaart misschien ook waarom een 
van de verbeterpunten de leesbaarheid is. Respondenten noemden namelijk dat ze het 
lettertype te klein vonden.  

De leeftijden van de respondenten in dit onderzoek weken daarentegen wel af van de 
voorspelling over de ontvangersgroep door MailChimp. De groep oudere respondenten 
was groter dan verwacht. Dit resultaat doet vermoeden dat de groep actieve lezers 
waarschijnlijk ouder is dan de groep minder actieve lezers. De groep respondenten bestond 
namelijk grotendeels uit actieve lezers.  
 Verder was een opvallende uitkomst dat de meeste respondenten werkzaam waren bij 
gemeenten, sportverenigingen of sportbedrijven en sportservices. Dit zijn precies de 
potentiële opdrachtgevers die het MI meer wil aantrekken, staat in het visiedocument van 
2018 (Persoonlijke communicatie, 2018). De andere organisaties waren minder prominent 
aanwezig.  
 
Verbeteringen voor de nieuwsbrief op basis van de wensen van de ontvangers laten zien 
dat met name de vormgeving wat meer aandacht kan gebruiken. De vormgeving en de 
overzichtelijkheid werden het vaakst negatief beoordeeld, maar de gemiddelde scores 
lagen wel allemaal aan de positieve kant van de beoordelingsschaal. Uit de thematische 
analyses van openantwoorden kwam ook duidelijk naar voren dat de vormgeving beter 
kan. Het gebruik van meer grafische of visuele weergaves en een betere structuur is zeer 
gewenst. 

Inhoudelijk zijn er nog interessante opmerkingen gemaakt over de grote hoeveelheid 
informatie en het taalgebruik. Ook de frequentie werd een keer genoemd als verbeterpunt. 
E-maillengte, taalgebruik en de mailfrequentie kwamen in eerder onderzoek naar voren als 
voorspellers van positieve e-mailmarketing effecten zoals openpercentages, 
klikpercentages en positieve beoordelingen (Ellis-Chadwick & Doherty, 2012; Kumar & 
Salo, 2018; Lorente Páramo et al., 2020; Kumar, 2021). Daarom kan het voor 
vervolgonderzoek interessant zijn voor het MI om de lengte en het taalgebruik en de 
mailfrequentie te optimaliseren. Op basis van enkele opmerkingen valt er nog te weinig te 
zeggen over de optimale frequentie, lengte en het taalgebruik. 

 

Beperkingen 

Een eerste beperking van dit onderzoek is de selecte groep nieuwsbriefabonnees die de 
online vragenlijst heeft ingevuld. Ten eerste zijn de resultaten gebaseerd op een kleine 
steekproef van 74 mensen. Ten tweede werd de nieuwsbrief door de meeste 
respondenten vaak (39,2%) of altijd (51,4%) gelezen. Die verhouding wijkt sterk af van wat 
MailChimp voorspelt over het gehele ontvangersbestand. Volgens MailChimp zou 45% de 
nieuwsbrief vaak openen. Dit suggereert dat de groep respondenten bestond uit 
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enthousiaste en betrokken lezers. Mensen die nieuwsbrieven vaker lezen hebben over het 
algemeen ook positievere percepties van het bedrijf en beoordelen nieuwsbrieven beter 
(Merisavo & Raulas, 2004; Müller et al., 2008). De groep minder enthousiaste en betrokken 
lezers heeft de vragenlijst waarschijnlijk niet ingevuld. De vele positieve resultaten moeten 
niet zomaar aanleiding geven om aan te nemen dat de nieuwsbrief optimaal functioneert 
voor alle nieuwsbriefabonnees. 
 
Een tweede beperking is dat het vrijwel onmogelijk is om te achterhalen of percepties van 
het MI en beoordelingen van de nieuwsbrief daadwerkelijk door de nieuwsbrief 
veroorzaakt worden. 

Ervaringen en impressies van nieuwsbrieflezers zijn altijd de som van het totaal aan 
ervaringen met het MI. Het is blijft daarom de vraag of je effecten van communicatie-
uitingen in isolatie kunt onderzoeken. Ook Järvinen & Taiminen (2016) noemen dat het 
logisch is dat er bepaalde doelen worden nagestreefd met communicatie-uitingen, maar 
dat het meten van effecten niet moeten dienen als performance-evaluatie omdat de 
context niet kan worden meegenomen. De effectmetingen moeten volgens hen alleen 
bijdragen aan leerprocessen en optimalisatiedoelen. Dit geldt ook voor de metingen die 
zijn gedaan in dit onderzoek. 

 
Een derde beperking van dit onderzoek is de gekozen methode: de online vragenlijst. Het 
grootste deel van de resultaten komt voort uit een online vragenlijst. De online vragenlijst 
kon niet te lang zijn en was daarom minder geschikt om dieper in te gaan op evaluaties van 
nieuwsbriefabonnees. De resultaten blijven hierdoor nog wat oppervlakkig. Een vragenlijst 
is daarnaast ook sturend in de antwoorden die mensen konden geven. 

De Jong en Schellens (2000) noemen dat elk type tekstevaluatiemethode andere 
evaluatiestandaarden oproept. Hiermee bedoelen zij dat de ene methode bijvoorbeeld 
meer begripsproblemen aantoont en de andere methode bijvoorbeeld meer 
acceptatieproblemen. De vragenlijst was sturend omdat er naar specifieke eigenschappen 
van de nieuwsbrief werd gevraagd met schaalitems 1 t/m 7. Hierdoor konden ook maar 
een beperkt aantal problemen worden gesignaleerd. Daarna werd pas de openvraag 
gesteld: ‘Wat vindt u dat er beter kan in onze nieuwsbrief?’ Aan de ene kant werden 
respondenten door de vraagvolgorde geholpen in hun denkproces. Aan de andere kant 
waren respondenten misschien al beïnvloed in hun denkrichting. Een minder sturende 
kwalitatieve methode voor tekstevaluatie is een plus-en-minmethode of 
hardopleesmethode. Toekomstig onderzoek van het MI kan gebruik maken van die deze 
methoden. Bijvoorbeeld om een nieuwe versie van de nieuwsbrief te pre-testen. 
 
Een vierde beperking van dit onderzoek is dat respondenten zelf rapporteerden in de 
online vragenlijst. Soms besluiten mensen om problemen niet te delen met de 
onderzoeker, of bedenken ze juist problemen omdat de onderzoeker ernaar vraagt. 
Daarnaast kan het kan lastig zijn voor mensen om een accuraat beeld te hebben van hun 
mentale processen. Ook kan het zijn dat mensen eigenlijk niet goed weten wat hun 
probleem is of kunnen ze hun probleem niet onder woorden brengen. Neem bijvoorbeeld 
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de verbeterpunten die werden genoemd bij de vraag ‘Wat vindt u dat er beter kan in onze 
nieuwsbrief?’ Respondenten noemden dat de koppen beter konden. Het kan zijn dat de 
eventuele problemen met de koppen voortkomen uit een onderliggend probleem de 
structuur. Een opmerking over de koppen hoeft dus niet direct te betekenen dat de koppen 
ook echt het probleem zijn.  
 
Een vijfde limitatie van dit onderzoek is dat er geen gebruik is gemaakt van bestaande 
schaalvragen of bewezen evaluatiestandaarden van nieuwsbrieven. De huidige literatuur 
over e-mailmarketing is nog steeds erg schaars. Er bestaan nog geen bekende 
evaluatiemethoden om andere effecten van nieuwsbrieven te testen dan de welbekende 
openingen, kliks, heropeningen en afmeldingen. Toekomstig wetenschappelijk onderzoek 
zou meer onderzoek moeten doen naar evaluatiestandaarden van nieuwsbrieven. In het 
bijzonder voor nieuwsbrieven die gebruikmaken van een contentmarketingstrategie. 

 

8. Aanbevelingen 
Het doel van dit onderzoek was om een advies te geven over mogelijke verbeterpunten 
voor de nieuwsbrief. Hieronder worden de adviezen besproken voor de makers en 
ontwerpers van de nieuwsbrief. 
 
• Ontwerp een structuur aan de hand van lezersgroepen of interessegebieden 

De nieuwsbrief van het MI is op dit moment erg generiek. Dit bleek uit de functionele 
analyse, maar ook uit de openantwoorden van lezers. Lezers hebben behoefte aan 
een duidelijke structuur die hen helpt om informatie te filteren op relevantie. Lange 
opsommingen zijn niet de beste weergavevorm. Een nieuwe structuur kan 
bijvoorbeeld worden aangeduid met ‘tags’ of ‘labels’. De tags en labels kunnen 
worden bedacht aan de hand van interesses of lezersgroepen met een bepaalde 
eigenschap. De lezers zijn in dit onderzoek in kaart gebracht. Die gegevens kunnen 
worden gebruikt ter inspiratie. Onderzoeken die zijn gedaan bij gemeenten kunnen 
bijvoorbeeld worden gelabeld met organisatietype waarvoor het bericht het meest 
interessant is: ‘Gemeenten’. Zo wordt de aangesproken lezer duidelijker. 
 

• Schrap een aantal elementen en voeg nieuwe elementen toe op basis van de doelen 
Een tweede advies luidt om een aantal elementen in de nieuwsbrief te schrappen. 
Sommige onderdelen kunnen niet logisch worden gekoppeld aan een van de doelen 
of zijn overbodig: de buttons ‘Share (Facebook)’ ‘Tweet’ ‘Forward’ en ‘Share 
(LinkedIn)’, een rij met de andere social buttons (Twitter, website, e-mail en LinkedIn) 
en de blokken de blokken met meer informatie en Mulier-sites. Nieuwe elementen 
die de doelen beter ondersteunen kunnen worden toegevoegd. Suggesties voor 
nieuwe elementen zijn: overtuigende tekstelementen en contactgegevens (e-mail en 
telefoon). Zorg dat nieuwe elementen goed passen bij de doelen in de 
communicatieve doelenboom. 
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• Ontwerp en schrijf voor de lezer 
Een derde advies luidt: ontwerp de nieuwsbrief voor de lezer. Hiermee bedoel ik dat 
de lezer in het achterhoofd moet worden gehouden bij het maken van bepaalde 
keuzes. Hebben we het hier over een oudere lezersgroep? Misschien moet het 
lettertype dan iets groter? Welk type taalgebruik sluit het beste aan bij de 
nieuwsbriefabonnees? Moet het formeel of kan het ook informeler? Welke 
informatie/weergavevorm helpt de lezers het meest? Dit onderzoek geeft een aantal 
aanknopingspunten die kunnen helpen om beter te ontwerpen voor de lezer. Het is 
interessant om op basis van die resultaten eens te kijken naar verbeteringen. 
Vervolgonderzoek kan een verbeterde versie pre-testen met een plus-en-
minmethode of een hardopleesmethode. 
 

• Benadruk ook de persoonlijke en vriendelijke kant van het MI 
Het MI profileert zich goed als een ‘kritische’ partij, maar de persoonlijke en 
vriendelijke kant ‘de vriend’ wordt in verhouding minder waargenomen. In de digitale 
wereld wordt een persoonlijke band opbouwen met klanten steeds belangrijker. Het 
kan interessant zijn voor het MI om verder te onderzoeken hoe het MI persoonlijker 
over kan komen. Contentmarketeers proberen hun persoonlijke band met klanten te 
versterken door personalisatie en customisatie. Dit doen ze op basis van gegevens 
over de doelgroep. Een ander idee is om rubrieken toe te voegen waarmee mensen 
zich kunnen identificeren, bijvoorbeeld een interview. Ook kan er gebruik worden 
gemaakt van het interactieve karakter van de nieuwsbrief. Het MI kan 
nieuwsbrieflezers bijvoorbeeld een stem geven door een poll toe te voegen. 
Verschillende opties kunnen worden verkend. 
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Bijlage 1. De doelen van contentmarketing 
 

Artikel Belangrijkste doelen DCM 
Holliman & Rowley (2014). 
 

• Lead generation 
• Brand awareness 
• Brand building 
• Offering thought leadership 
• Achieving trust brand status 

Baltes (2015). 
 

• Increasing the brand awareness;  
• Building a relationship based on trust 

with the target;  
• Attracting new leads;  
• Solving the problems related to low 

audience;  
• Creating a need for a specific product;  
• Developing customer loyalty; 
• Testing a product idea / business; 
• Creating an audience (Ionescu, 2015). 

Kee & Yazdanifard (2015). • Raise awareness or change their 
perception about a brand 

• Motivate customers to buy goods or 
services 

• Maintain customer loyalty 
• Have them to spread the message to 

others 
• Build and sustain relationships 
• Distributing the most valuable 

information 
• Gain the interest of audience 
• Contents fun and trustworthy 
• Spread positive word of mouth about 

certain brands 
• Build trust 

Rancati & Gordini (2014) • Brand awareness,  
• Customer acquisition,  
• Sales. 
• Customer retention/loyalty, 
• Lead generation 
• Lead management/nurturing 
• Website traffic 
• Thought leaders 
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Lieb (2012). • Website traffic & engagement: it’s 
what the traffic does that matters: 
users exhibiting desired behaviors 
such as downloading, sharing, 
commenting, signing up for a 
newsletter or calling a call center.  

• Sales 
• Qualitative customer feedback: fans, 

likes, comments, reviews, survey 
responses 

• Loyalty 
• Company awareness 
• Product awareness 
• Cross selling 
• Direct sales 
• Seo ranking: Search and Social Media 

Ranking/Visibility 
• Brand visibility 
• Buzz 
• Boost SEO 
• Establish thought leadership 

Rose and Pullizzi (2011) 
geciteerd in in Vinerean 
(2017). 
 

• Brand awareness or reinforcement 
• Lead conversion and nurturing 
• Customer conversion 
• Customer service 
• Customer upsell 
• Passionate subscribers 
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Bijlage 2. Lijst van mogelijke doelen van de nieuwsbrief 
1. Leads genereren 
2. Brandawareness 
3. Brandbuilding 
4. Positieve attitude/percepties t.o.v bedrijf/merk 
5. Gedachtenleiderschap 
6. Vertrouwen 
7. Brand status 
8. Behoefte aan een specifiek product creëren 
9. Customer loyalty 
10. Klanten motiveren om producten of diensten te kopen 
11. De boodschap(pen van het MI delen met anderen 
12. Positieve mond tot mond reclame 
13. Relaties opbouwen en onderhouden 
14. Sales 
15. Websitebezoekers 
16. Product awareness 
17. Klantconversie verbeteren 
18. SEO of media ranking verbeteren 
19. Zichtbaarheid voor de media 
20. Buzz creëren 
21. Klantenservice 
22. Gepassioneerde abonnees 
23. Cross selling 
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Bijlage 3. Oproep 
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Bijlage 4. De online vragenlijst 

Wat vindt u van de nieuwsbrief van het Mulier Instituut?  

 
Wat vindt u van onze nieuwsbrief? We zijn benieuwd naar uw mening. Het invullen van de 
vragenlijst duurt ongeveer 5-8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. We 
gebruiken de resultaten van dit onderzoek om onze nieuwsbrief beter te laten aansluiten 
bij uw wensen en behoeften. 
 
Van de uitkomsten van alle verzamelde gegevens wordt een onderzoeksverslag/thesis 
geschreven. Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met (Eva Lutgerink, masterstudent Communicatie & Organisatie en stagiaire) via 
e.lutgerink@mulierinstituut.nl 
 
Ik bevestig dat:  

• Ik de informatie over dit onderzoek heb gelezen en heb begrepen. 
• Ik begrijp dat mijn medewerking vrijwillig is, en dat ik te allen tijde kan stoppen, zonder 

een reden op te geven. 
• Ik begrijp dat mijn data anoniem wordt opgeslagen in een onlinedatabase en/of 

gepubliceerd wordt als materiaal voor een onderzoeksverslag en thesis. 
• Ik begrijp dat mijn anonieme data mogelijk kan worden ingezien door andere 

onderzoekers en algemeen publiek. 
• Ik begrijp dat mijn geanonimiseerde data kan worden gebruikt in toekomstig onderzoek. 

 
o Ja dat bevestig ik. 

 
1. Ontvangt u de nieuwsbrief van het Mulier Instituut? 

o Ja 
o Nee  U hoeft de vragenlijst niet verder in te vullen. We zijn op zoek naar mensen 

die de nieuwsbrief van het Mulier instituut ontvangen. Bedankt voor uw tijd! 
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Ter illustratie ziet u hier een voorbeeld van onze laatste nieuwsbrief. 

 
  



85 
 

2. Hoe vaak bekijkt u onze nieuwsbrief? 
o Nooit  vraag 3b 
o Bijna nooit, ik bekijk de nieuwsbrief vaker niet dan wel  vraag 3a 
o Soms, ik bekijk de nieuwsbrief even vaak wel als niet  vraag 3a 
o Vaak, incidenteel mis ik een nieuwsbrief  vraag 3a 
o Altijd, ik bekijk de nieuwsbrief elke maand  vraag 3a 

 
3. a. Waarom bekijkt/leest u onze nieuwsbrief? 

b. Waarom bekijkt/leest u onze nieuwsbrief nooit? 
 

 
U krijgt nu eerst 5 vragen over uw mening over onze nieuwsbrief. Daarna krijgt u 5 vragen 
over hoe het Mulier Instituut op u over komt. Tot slot vragen we nog om wat 
achtergrondinformatie zoals uw leeftijd en opleidingsniveau. 
  
Als u onze nieuwsbrief van oktober 2021 nog eens beter wilt bekijken: houd CTRL (of 
Command voor Mac) ingedrukt en klik hier. Er opent nu een nieuw tabblad. Vul vervolgens 
de vragenlijst in. 
 

4. Geef aan wat u passend vindt door een punt te kiezen op de schaal. Als u geen mening 
heeft op een van de onderdelen, hoeft u geen punt te kiezen. 

 
Ik vind de nieuwsbrief van het Mulier Instituut… 

 
  

 

https://us8.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=e67421918aab12db6e9686e07&id=846bcd0b60
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5. Wat vindt u dat er beter kan in onze nieuwsbrief? 
Denk bijvoorbeeld aan problemen met begrijpelijkheid, inhoud, volledigheid, 
vormgeving, het taalgebruik of andere dingen die volgens u beter kunnen. 

 
 
 
 
 
 

6. Over welke onderwerpen leest u graag in onze nieuwsbrief? Er zijn meerdere keuzes 
mogelijk. 
o Sportaanbieders 
o Sportevenementen 
o Leren bewegen 
o Sportaccommodaties 
o Sportdeelname 
o Sportfinanciën 
o Sportcultuur 
o Inclusie of diversiteit in de sport 
o Gezondheid en sport en bewegen 
o Topsport 
o Buurtsport(coaches) 
o Sport en bewegen in de openbare ruimte 
o Iets anders namelijk: … 

 
7. Hoe waarschijnlijk is het dat u onze nieuwsbrief zou aanbevelen aan anderen? (Verschuif 

het bolletje op de balk) 

 
 Als u dat wilt kunt u hier uw antwoord toelichten. 
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8. Hoe vaak klikt u op linkjes in de nieuwsbrief? 
o Meerdere keren per nieuwsbrief 
o Eén keer per nieuwsbrief 
o Minder dan een keer per nieuwsbrief 
o Nooit 
o Anders, namelijk: … 

 
De volgende 5 vragen gaan over hoe het Mulier Instituut op u over komt. 
 

9. Hoe komt het Mulier Instituut op u over? Geef aan wat u passend vindt door een punt te 
kiezen op de schaal. Als u geen mening heeft op een van de onderdelen, hoeft u geen 
punt te kiezen. 

 
Het Mulier Instituut komt op mij over als … 

 
10.  Wat doet het Mulier Instituut volgens u? 

Er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk. Geef alstublieft een zo compleet 
mogelijke beschrijving van wat u weet. 
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11. Geef bij de volgende 3 stellingen aan in hoeverre u het er mee eens of oneens bent. 
 

 
 

12. Hoe waarschijnlijk is het dat u contact met het Mulier Instituut opneemt als u vragen 
heeft over ons onderzoek? (Verschuif het bolletje op de balk) 

 

 
Als u dat wilt kunt u hier uw antwoord toelichten.  

 
 

13. Hoe waarschijnlijk zou u het Mulier Instituut aanbevelen aan anderen?  
 

 
Als u dat wilt kunt u hier uw antwoord toelichten. 
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U bent bijna aan het einde van de vragenlijst. Tot slot willen we u vragen om wat 
achtergrondinformatie (4 vragen). 
 

14.  Ik ben een: 
o Man 
o Vrouw 
o Andere 
o Wil ik niet zeggen 

 
15. Wat is uw leeftijd in jaren? 

 
16. Wat is de hoogste opleiding waarvoor u een diploma heeft gehaald? 

o Geen 
o Basisonderwijs 
o Vmbo (lts, (m)ulo, mavo, vbo, lbo, lnho/huishoudschool) 
o Onderbouw havo/vwo (mms, hbs, gymnasium) 
o Bovenbouw havo/vwo (mms, hbs, gymnasium) 
o Mbo-1 (entreeopleiding) 
o Mbo-2 (basisberoepsopleiding) 
o Mbo-3 (vakopleiding) 
o Mbo-4 (mts, middenkaderopleiding, specialistenopleiding) 
o Hbo (hts) 
o Wo 

 
17. Voor welk type organisatie bent u werkzaam? 

o Universiteit 
o Hogeschool 
o Kenniscentrum 
o Overheid: Gemeente 
o Overheid: Ministerie 
o Consultancy 
o Sportvereniging 
o Sportraad 
o Sportbond 
o Ik ben student 
o Media 
o Anders namelijk: … 
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18. Wilt u nog iets kwijt over de nieuwsbrief, het Mulier Instituut of een antwoord dat u 
heeft gegeven? Dat kan hier.  

 
 
Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Voor vragen over de nieuwsbrief of 
over het onderzoek kunt u terecht bij Eva Lutgerink via e.lutgerink@mulierinstituut.nl 
 

 

  

mailto:e.lutgerink@mulierinstituut.nl
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Bijlage 5. Functionele analyse denkstappen 

Onderwerp, zender, doelgroep en organisatiedoelen bepalen 

De nieuwsbrief gaat over onderzoeken die het Mulier Instituut (MI) heeft uitgevoerd. De 
zender is het MI als organisatie. Dit is duidelijk zichtbaar door het logo linksboven in de 
nieuwsbrief en de onderwerpregel: Nieuwsbrief Mulier Instituut [maand] [jaar]. 
 
De doelgroep van het MI bestaat uit mensen die werkzaam zijn bij de groep opdrachtgevers 
zoals deze in hoofdstuk 2 staan beschreven. Maar de nieuwsbrief is ook bedoeld voor een 
breder publiek, bijvoorbeeld: docenten, studenten of andere mensen die zich bezighouden 
met sport en sportbeleid. De doelgroep is in ieder geval geïnteresseerd in 
beleidsgerelateerd sport- en beweegonderzoek. Welke lezers precies worden 
aangesproken in de nieuwsbrief is niet heel duidelijk. 
 
Het organisatiedoel dat het MI nastreeft is: sport en sportief bewegen bevorderen en de 
sportsector versterken door met haar producten en diensten een bijdrage te leveren aan 
de ontwikkeling van goed onderbouwd beleid. 
 

De doelen van de nieuwsbrief bepalen 

Om het organisatiedoel te bereiken wil het MI onder andere opdrachtonderzoeken 
uitvoeren. Maar de manier waarop ze dit willen bereiken is door een goede klantrelatie 
aan te gaan. Het is lastig om te bepalen wat dan het einddoel moet zijn van de 
communicatiemiddelen: de klantrelatie of de opdrachtonderzoeken aanvragen? 
Waarschijnlijk wil het MI dat de communicatie bijdraagt aan beide doelen, ze hangen 
namelijk sterk met elkaar samen. Dit maakt het doel van de nieuwsbrief niet eenduidig. Bij 
een tekst als een handleiding van coronazelftests, is het doel veel duidelijker. Het doel is 
dat de gebruiker van de test, de zelftest goed uitvoert. En dit kan door de lezer te 
informeren. Zo duidelijk is het doel van de nieuwsbrief niet. 
 
Op basis van gesprekken met de communicatieadviseur (Marije Lüschen) en door kritisch 
te kijken naar de huidige opbouw van de nieuwsbrief, ben ik gekomen tot een aantal 
observaties over de doelen van de nieuwsbrief. De doelen zijn weergegeven in figuur 5. De 
grijze vlakken zijn doelen die geformuleerd zijn op basis van het gesprek over de 
belangrijkste doelen. De blauwe vlakken zijn doelen die toegevoegd kunnen worden op 
basis van de inhoud van de huidige nieuwsbrief. De nummers in de witte vlakken met een 
zwarte omlijning, geven aan welke tekstonderdelen de doelen ondersteunen. De 
tekstonderdelen en bijbehorende teksthandelingen zijn te vinden in bijlage 6. 
De communicatieve doelenboom presenteert hoe een mogelijke ideale doelenboom van 
het MI eruit zou zien. 
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Communicatieve doelen 

Grijze vakken 
Ten eerste is het belangrijkste doel volgens de communicatieadviseur: leads genereren. In 
het geval van de nieuwsbrief blijken dit vooral leads naar de website te zijn, omdat bijna 
alle linkjes verwijzen naar de eigen website. De nieuwsbrieflezer moet dus van plan zijn om 
door te klikken naar de website, om vervolgens verder te lezen over de onderzoeken en 
producten of diensten die het MI aanbiedt. 
 
Voordat iemand van plan is om verder te lezen op de website, moet diegene overtuigd zijn 
dat het een goed idee is om verder te lezen. De nieuwsbrieflezer moet de artikelen 
bijvoorbeeld interessant en aantrekkelijk vinden. In de doelenboom schaar ik dit doel onder 
‘overtuigen’, terwijl het ook ‘enthousiasmeren’ kan zijn. Nieuwsbrieflezers zijn 
waarschijnlijk actief in het werkveld. Daarnaast hebben zij zich vrijwillig aangemeld voor de 
nieuwsbrief. Dit impliceert een hoge motivatie om nieuws over sportonderzoek van het 
Mulier Instituut te ontvangen. Ze zijn al enthousiast. Enthousiasmeren is daarom minder 
van belang dan overtuigen. 
 
Voordat de nieuwsbrieflezer overtuigd kan worden dat de artikelen 
interessant/aantrekkelijk/waardevol zijn, en dus denkt dat het een goed idee is om verder 
te lezen op de website, is het belangrijk dat de lezer weet wat het MI doet. Dit is wat de 
communicatieadviseur omschreef met merkbekendheid: ‘We willen dat nieuwsbrieflezers 
bekend raken met de breedte van onderzoeken die het MI allemaal doet’. Als je niet weet 
wat een organisatie doet, dan is het lastig om overtuigd te raken van het nut van de 
producten en diensten. De lezer moet dus geïnformeerd worden over die producten en 
diensten, met name over de onderzoeken. 
 
Verder moet de lezer, naast weten wat het MI allemaal doet, ook positieve percepties 
hebben van het MI. Weten wat het MI doet draagt waarschijnlijk bij aan die positieve 
percepties. Bijvoorbeeld omdat de lezer de onderzoeken interessant vindt.  
 
Persuasieve communicatie probeert mensen te overtuigen via de beïnvloeding van 
attitudes. Vaak is het achterliggende doel gedrag beïnvloeden. Teksten zijn overtuigender 
als de zender van de boodschap wordt gezien als betrouwbaar, deskundig en aantrekkelijk 
(Hoeken et al., 2018). Iemand die overtuigd is, is waarschijnlijk meer geneigd om het 
gewenste gedrag te vertonen. Dus om de nieuwsbrieflezer naar de website te krijgen, moet 
de lezer overtuigd worden dat het MI een betrouwbare zender is, dat het MI deskundig is, 
dat de onderzoeken van goede kwaliteit zijn, dat het instituut goede intenties heeft, een 
goede samenwerkingspartner is etc.  
 
Het doel positieve percepties bevorderen kan het doel activeren om naar de website te gaan 
ondersteunen. Daarentegen kan positieve percepties bevorderen ook een losstaand doel 
zijn die het consecutieve doel/marketing doel ondersteunt. 
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De lichtblauwe vakken 
Twee extra doelen konden worden toegevoegd op basis van de inhoud van de nieuwsbrief. 
Allereerst het doel dat mensen van plan zijn om contact op te nemen. Dit doet het MI door 
te informeren over contactgegevens. Om contact op te kunnen nemen, moet de lezer de 
contactgegevens van het MI hebben, dus geïnformeerd worden over die contactgegevens.  
 
Daarnaast is er nog een doel dat je terug kan zien in de nieuwsbrief: informeren over MI-
nieuws dat naar buiten is gebracht door andere partijen. Die informatie draagt mogelijk bij 
aan positieve percepties van het MI. De informatie impliceert dat andere partijen de 
onderzoeken van het MI als interessant/relevant zien.  
 
Geen vlak 
Dan is er nog een laatste doel dat niet wordt gepresenteerd in de doelenboom, omdat het 
niet goed aansloot bij een van de hoofddoelen. De nieuwsbrief bevat een onderdeel over 
werken bij het MI (tekstonderdeel 9, zie bijlage X). Werken bij het MI past niet goed in de 
doelenboom en zou een eigen, losstaand, communicatief doelenschema kunnen hebben.  
 

Consecutief doel 

Met de nieuwsbrief wordt ook een consecutief doel nagestreefd. Het MI wil uiteindelijk dat 
men contact opneemt om een opdrachtonderzoek aan te vragen. 
 

Relaties tussen de communicatieve doelen en de teksthandelingen 

De witte vlakken met zwarte omlijning in figuur 5 geven aan welke tekstonderdelen 
passend zijn bij de communicatieve doelen. De teksthandelingen die het meest 
voorkwamen waren informerend. Sommige onderdelen bevatten ook een activerend 
onderdeel, namelijk de tekst ‘Lees verder’. Die tekst oppert om een actie uit te voeren.  
 
Sommige onderdelen hadden geen communicatief tekstdoel omdat ze niet uit tekst 
bestonden. Ze zijn dan ook geen tekstonderdelen, maar gewoon onderdelen. Het gaat hier 
over de onderdelen: 1, 11 en 15. Neem bijvoorbeeld het logo of de buttons (onderdeel 1). 
Ze bestaan niet uit tekst. Overigens betekent dit niet dat ze overbodig zijn want ze kunnen 
wel degelijk iets communiceren. De social buttons in onderdeel 1 en 11 kunnen aanwezig 
zijn om te informeren (dit zijn onze sociale mediakanalen). Alleen de foto in onderdeel 15 
valt niet te koppelen met een communicatief doel, maar het is lastig om te zeggen of het 
onderdeel niet past bij de doelen omdat de foto wel een link naar de website bevat. 
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Bijlage 6. (Tekst)onderdelen 
  

Onderdeel 1 
Communicatief doel: niet aanwezig. 
Teksthandeling: niet aanwezig.  
Wel buttons aanwezig om te informeren over 
de contactgegevens. 

Onderdeel 5 
Communicatief doel: 
informeren & 
activeren. 
Teksthandelingen: 
mededelen, opperen. 
  

Onderdeel 6 
Communicatief doel: 
informeren & 
activeren. 
Teksthandelingen: 
mededelen, opperen. 

Onderdeel 7 
Communicatief doel: informeren & activeren. 
Teksthandelingen: mededelen, opperen. 

Onderdeel 4 
Communicatieve doelen: informeren & 
activeren. 
Teksthandelingen: mededelen, opperen. 

Onderdeel 3 
Communicatief doel: informeren. 
Teksthandeling: mededelen. 

Onderdeel 2 
Communicatief doel: informeren. 
Teksthandeling: mededelen. 
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Onderdeel 10 
Communicatief doel: informeren 
Teksthandeling: mededelen. 

Onderdeel 11 
Communicatief doel: tonen. 
Teksthandeling: niet aanwezig. 

Onderdeel 13 
Communicatief doel: 
informeren. 
Teksthandeling: 
beschrijven. 

Onderdeel 16 
Communicatief doel: informeren 
en activeren. 
Teksthandelingen: beschrijven, 
opperen. 

Onderdeel 15 
Communicatief doel: informeren. 
Teksthandeling: niet aanwezig. Wel buttons 
aanwezig om te informeren over 
contactgegevens. 

Onderdeel 14 
Communicatief doel: 
informeren. 
Teksthandeling: 
beschrijven. 

Onderdeel 9 
Communicatief doel: informeren. 
Teksthandeling: mededelen. 

Onderdeel 8 
Communicatief doel: informeren & activeren. 
Teksthandelingen: mededelen, opperen. 

Onderdeel 12 
Communicatief doel: activeren. 
Teksthandeling: opperen. 
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Bijlage 7. Tabel 6 

Tabel 6. Wat doet het Mulier Instituut volgens u? Woordenvoorbeelden per 
categorie. 
Wat doet het MI? 
Onderzoek 
(Sociaalwetenschappelijk/sociaal maatschappelijk) (Sport)onderzoek 
In opdracht onderzoeken uitvoeren 
Onafhankelijk onderzoek 
Data verzamelen 
Sport en beweegonderzoek (niet sporttechnisch) 
Wetenschappelijk instituut sportgerelateerde zaken 
Onderzoek bruikbaar voor beleidsadvisering 
Het Mulier Instituut doet onderzoek naar sport, bewegen en stelt hierover 
rapporten op 
Wetenschappelijk in kaart brengen 
Kennis ontwikkelen of duiden 
Kennis ontsluiten/vergaren 
Kennisontwikkeling 
Kennis ontsluiten/vergaren 
Informatie duiden 
Publiceren 
Onderzoeken publiceren 
Volgen van onderzoeken en die publiceren  
Publiceert relevante artikelen van andere media over sport 
Weergave van onderzoek in Sport, bewegen & maatschappij 
Kennis sorteren, delen en beoordelen rondom (beleid van) sport 
Informatie verspreiden 
Informatie op de juiste plaats krijgen 
Informatie verspreiden 
Presentaties geven voor diverse branches 
Informeren/ informatie verstrekken 
Resultaten verspreiden in het werkveld 
Kennisdeling/kennis delen 
Verslag uitbrengen 
Adviseren 
Advies geven 
Een meldstation tussen geneeskunde/volksgezondheid en de wereld van 
bewegen en sport 
Adviseren en informeren op het gebied van sport. 
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Beleidsbeïnvloeding op sociaaleconomische aspecten van sport 
Professional op het gebied van onderzoek in de sportsector 
Helpt bij het maken van sportbeleid 
Waarnaar doet het MI onderzoek? 
Sporten en bewegen 
Ontwikkelingen 
Regelingen 
Rol van sport en bewegen 
Vraagstukken gerelateerd aan sport 
Relatie tussen sport en maatschappij 
Naar feiten (cijfers en trends) en opinies van deskundigen. 
Zaken die sportgerelateerd zijn 
Sport, gezondheid, participatie en sportcultuur. 
Effecten en beleving van sport 
Facetten van sport en bewegen in de maatschappij 
Sportgerelateerde zaken 
Sportgerelateerde beleidsmatige onderwerpen 
Sport en gezondheid 
Bewegen 
Sportverenigingen 
Leeftijdsgroepen 
Onderzoek over inzichten en achtergronden 
Zoals middelengebruik, inclusiviteit en diversiteit 
Veel verschillende thema's en onderwerpen. 
Naar sport, sportbonden, bewegen 
Sportgerelateerde verschijnselen 
Naar sportbeoefening op gemeentelijk niveau 
Bijwoorden 
Breed, alle gebieden, in de brede zin van het woord, in al zijn hoedanigheden/op 
allerlei gebieden, in de breedste zin van het woord, in de gehele breedte, allerlei 
facetten 
 
Voor wie? 
Samenleving 
Maatschappij 
Bonden of gemeenten 
Gemeenten, exploitanten of werkgevers/leidinggevenden/werknemers in 
diverse branches 
Het ministerie gemeentelijke overheidsinstellingen en particuliere organisaties 
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Politiek 
Beleidsmakers bij overheden en sportorganisaties 
Zowel op eigen initiatief als in opdracht van diverse opdrachtnemers. 
 
Hoe? 
Monitoren 
Context meenemen 
Ontwikkelingen volgen 
Verenigingsmonitor 
Opinies en situaties peilen onder de verenigingen. 
Waarom? 
Ter bevordering van beweging van de bevolking 
Waar politiek mee verder kan 
Draagt bij aan de ontwikkeling in de sport 
Dit om de gezonde samenleving te bevorderen 
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Bijlage 8. Tabel 7 

Tabel 7. Openantwoorden op de vraag ‘Wat doet het MI volgens u?’ 

Sociaalwetenschappelijk onderzoek in sport en bewegen 
Onderzoek en kennisoverdracht. 
Onderzoek en monitoring van ontwikkelingen en regelingen o.a. op het gebied 
van sport en bewegen. 
Verrichten van goed onderzoek dat in een juiste context geplaatst wordt. 
Het Mulier Instituut doet onderzoek om sportbeleid te ondersteunen. 
Onafhankelijk sportonderzoeksbureau 
Onderzoek en monitoring van sport en beleidsrelevante thema’s over sport. 
Onderzoek naar rol van sport en bewegen in de samenleving, in de gehele 
breedte. 
Het probeert de juiste informatie op de juiste plaats te krijgen 

volgen van onderzoeken op gebied van bewegen, sportverenigingen, 
leeftijdsgroepen etc. Deze onderzoeken publiceren. 
kennis/ inzichten en onderzoek over inzichten en achtergronden 
Onderzoek doen en informatie verspreiden over vele aspecten over sporten, 
bewegen en gezondheid. 

Onderzoek naar sporten en bewegen in de breedste zin. Veel verschillende 
thema's en onderwerpen. 
Onderzoek naar de ontwikkelingen van sport in en voor de maatschappij 

Naast het uitvoeren van diverse onderzoeken, informatie verstrekken voor de 
branche en presentaties geven voor de diverse branches richting gemeenten, 
exploitanten/werkgevers, leidinggevenden en werknemers in de diverse 
branches. 

Onderzoek naar beleid en effecten van beleid op het gebied van sport en 
beweging 

in opdracht onderzoeken uitvoeren t.b.v. de sport 

Inzet van verenigingsmonitor om bonden of gemeenten inzicht te geven in de 
huidige situatie. Daarnaast veel onderzoek naar vraagstukken gerelateerd aan 
sport. 
Ontsluiten van kennis over relatie tussen sport en maatschappij en ook het 
onderzoeken van bepaalde problemen binnen de sport, zoals middelengebruik, 
inclussiviteit en diversiteit 



100 
 

sociaal maatschappelijke onderzoek in de sector sport en bewegingsonderwijs 
op landelijke schaal op ingevingen van het ministerie gemeentelijke 
overheidsinstellingen en particuliere organisaties 
onafhankelijk onderzoek naar feiten (cijfers en trends) en opinies van 
deskundigen 
onderzoek naar allerlei zaken die sportgerelateerd zijn, geven van adviezen 
Allerlei verschillende onderzoeken op het gebied van sport, gezondheid, 
participatie en sportcultuur. 
Data verzamelen over en onderzoek doen naar sport in de breedste zin van het 
woord. 

Een 'meldstation’ tussen geneeskunde/ volksgezondheid en de wereld van 
bewegen en sport waarin het geluk van het individu voorop staat. 

Doet onderzoeken naar effecten en beleving van sport. Publiceert relevante 
artikelen van andere media over sport. 
Sportonderzoek ter bevordering van het bewegen van de bevolkinh. 

Sport- en beweegonderzoek (niet sporttechnisch) 

onderzoeken maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van sport en 
bewegen. en monitoren vanuit de overheid beleidsvraagstukken waar politiek 
mee verder kan. 
Onderzoek naar sport, sportbonden, bewegen 

Weergave van onderzoek in Sport, bewegen & maatschappij 

Onderzoek naar allerlei facetten van sport en beweging in de maatschappij 

onderzoek naar sportgerelateerde zaken 

Adviseren en informeren op het gebied van sport. 

Wetenschappelijk instituut aangaande sportgerelateerde zaken 

onderzoek naar sportgerelateerde verschijnselen 

op basis van goede onderzoeken komen met onderzoeksresultaten en 
aanbevelingen die goed bruikbaar zijn voor beleidsadvisering 
Het Mulier instituut is een instantie die veel onderzoek doet op het gebied van 
bewegen en sport. En dan op alle gebieden die met dit thema te maken hebben. 
Onderzoeken uitvoeren, enquêtes houden, deze uitwerken en verspreiden in het 
werkveld enz. 
onderzoek + advies + beleidsbeinvloeding op soc/econ.se aspecten sport 
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hoofdzakelijk onderzoek voor beleidsmakers bij overheden en sportorganisaties 
Onderzoek naar sportgerelateerde (met name beleidsmatige) onderwerpen 

wetenschappelijk onderzoek in de sport 
Onderzoek naar sport en bewegen in de brede zin van het woord. 

Betrouwbaar en relevant onderzoek 
Informatie verstrekken over sport in al zijn hoedanigheden 
Ik denk dat het een professional is op het gebied van onderzoek in de sportsector 
in de breedste zin: evenementen, scholen, topsport, breedtesport, 
sportaccommodaties, bewegen en gezondheid in/bij alle leeftijdsgroepen en het 
monitoren van de sportcultuur (bv mbt onwenselijk gedrag, preventie en 
bewustwording). 
Helpt bij het maken van sportbeleid. 
Onderzoek 
Onderzoek naar sport en gezondheid. 
maatschappelijke tendensen gelinkt aan sport en actualiteiten wetenschappelijk 
in kaart brengen en daar verslag van uitbrengen 
(wetenschappelijk) onderzoek, kennis vergaren en delen 
onderzoek op allerlei gebied en dat delen 
Sportonderzoek en het verbinden van het onderzoek aan de praktijk en 
andersom. 
een oprechte info over de maatschappelijke ontwikkelingen die voor de 
professional in de sport bruikbaar is om contiuniteit voor de sport en 
sportaccommodaties te waarborgen 
sportonderzoek instituut 
Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sport en bewegen en koppeling 
met beleid. 
Mulier Instituut draagt bij aan de ontwikkeling in de sport door onderzoek en 
ondersteuning op diverse vlakken en diverse sport organisaties. Dit om de 
gezonde samenlening te bevorderen 
Berichtgeving en onderzoeken van diverse projecten 
Vooral onderzoek binnen de sportwereld en sportarbeidsmarkt. 
Maatschappelijk sportonderzoek. Dit kan zijn in opdracht van ministeries, 
provincies, gemeenten, hogescholen/universiteiten of andere instellingen. Soms 
samen met andere (onderzoeks)instellingen, bijvoorbeeld Universiteit Utrecht, 
KC Sport, Hogescholen enz. Het gaat over financien die gepaard gaan met 
sportdeelname of de organisatie van sportevenementen, sportdeelname, de 
ruimte die nodig is voor sportaccommodaties enz. 
Kennis sorteren, delen en beoordelen rondom (beleid van) sport 
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Kennisontwikkeling, kennisdeling & onderzoek 
Onderzoek doen naar sportbeoefening op gemeentelijk niveau 
Onderzoek en monitorstudies doen op diverse beleidsterreinen in de wereld van 
sport en bewegen. Dit duiden, advies geven en publiceren. 
Het Mulier Instituut doet onderzoek naar sport, bewegen en stelt hierover 
rapporten op waar o.a. beleidsmedewerkers gebruik van kunnen maken. 
Sociaal wetenschappelijk onderzoeksbureau op het gebied van sport en bewegen 
in de breedste zin van het woord. 
Opinies en situaties peilen onder de verenigingen. 
Onderzoeken binnen de sport. 
Onafhankelijk onderzoek in de sport(beleid)wereld, zowel op eigen initiatief als 
in opdracht van diverse opdrachtnemers. 
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Bijlage 9. Tabel 8 

Tabel 8. Toelichtingen bij scores voor contact opnemen 
Misschien eerst via SSNB 
Vind het zelf altijd lastig om dit soort instanties te benaderen. Denk vaak dat ze 
'wel wat beters' te doen hebben 
Als ik een vraag heb of het is mij niet duidelijk dan neem ik contact op. 
vanwege eerdere positieve ervaringen over kennis over sport(onderzoek) 
Het betreft het aanhalen van onderzoeksresultaten die we vermelden in 
rapportages 
Vanuit Houding Netwerk Nederland is de informatie vanuit Mulier Instituut goed 
in te zetten 
Er is een aanspreekpunt dat makkelijk bereikbaar is (wel de enige) 
omdat er foto's van de onderzoekers bij staan en mail adressen dit maakt het 
persoonlijker. evty zou het mooi zijn om ook de persoonlijke doelen van de 
onderzoekers te lezen om zo ook op passie contact te maken. 
Is op dit moment nog niet voorgekomen 
Is afhankelijk van de vraag die ik heb en niet elders een antwoord kan 
achterhalen. Dit heeft te maken dat het antwoord eerder lokaal gehaald wordt 
dan landelijk. 
Als iets niet duidelijk is, durf ik jullie best te benaderen. 
Ik vind het Mulier Instituut heel interessant, op alle vlakken, maar het voelt voor 
mij alsof jullie niet heel makkelijk te benaderen zijn. Ik zou graag willen bijdragen.. 
Aan dit onderzoek, maar sowieso aan het Mulier Instituut. Ik zou het graag horen 
als ik helemaal fout zit met mijn gevoel dat jullie niet goed benaderbaar zijn. 
Nadere interesse 
staan daar telkens ook de contactgegevens van de personen bij die je zou kunnen 
contacteren? 
Hangt af van de mate van interesse 
Ik maak gebruik van het mulier instituut als kennisbank en gebruik de artikelen 
ook als zodanig. 
Wil best iets invullen maar geen verdere verdieping nodig. 
Nog niet over nagedacht vandaar mijn neutrale antwoord 
Eigenlijk nog nooit gedaan, wist ook niet dat dit kan. 
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Bijlage 10. Tabel 9 
 

Tabel 9. Verdeling waarderingsscores in drie categorieën: frequentiepercentages per waarderingsitem. 
 Vormgeving Aansprekend Afwisselend Overzichtelijk Relevant Duidelijk Professioneel Nuttig Betrouwbaar 
Negatief 
(score 1-3) 

14,9% 8,1% 6,9% 10,8% 4,1% 4,1% 2,8% 2,7% 1,4% 

Neutraal 
(score 4) 

23% 21,6% 19,4% 13,5% 9,5% 6,8% 5,6% 4,1% 0% 

Positief 
(score 5-7) 

62,2% 70,3% 73,6% 75,7% 86,5% 89% 91,7% 93,2% 98,6% 

N 74 74 74 74 74 73 72 72 72 
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Bijlage 11. Tabel 10 en 11 
 

Tabel 10. Ik denk dat het MI een goede samenwerkingspartner is (N 
=70) 
Antwoordcategorie Frequentiepercentage 
Volledig oneens 0% 
Oneens 0% 
Een beetje oneens 1,4% 
Neutraal 7,1% 
Een beetje eens 4,3% 
Eens 52,9% 
Volledig eens 34,3% 

 
 

Tabel 11. Het Mulier Instituut levert producten en diensten van goede 
kwaliteit (N = 67) 
Antwoordcategorie Frequentiepercentage 
Volledig oneens 0% 
Oneens 0% 
Een beetje oneens 0% 
Neutraal 0% 
Een beetje eens 3% 
Eens 52,2% 
Volledig eens 44,8% 

 

  



106 
 

Bijlage 12. Tabel 12 
 

Tabel 12. Verdeling scores in drie categorieën: frequentiepercentages per beoordelingsitem. 

 Deskundig Correct Eerlijk Ervaren Betrouwbaar Oprecht Toegankelijk Vriendelijk Transparant 
Negatief 
(score 1-3) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 4,2% 1,4% 5,6% 

Neutraal 
(score 4) 

0% 0% 0% 0% 0% 4,2% 5,6% 9,9% 8,3% 

Positief 
(score 5-7) 

100% 100% 100% 100% 100% 95,8% 90,3% 88,7% 86,1% 

N 72 72 72 71 72 71 72 71 72 
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Bijlage 13. Tabel 13 
 

Tabel 13. Wat vindt u dat er beter kan in onze nieuwsbrief?  Denk bijvoorbeeld 
aan problemen met begrijpelijkheid, inhoud, volledigheid, vormgeving, het 
taalgebruik of andere dingen die volgens u beter kunnen. 

Soms staan er dingen heel dicht achter elkaar opgesomd, die heel verschillend 
zijn. Misschien net iets thematischer aanvliegen 
Nieuwsbrief is duidelijk en overzichtelijk. 
Soms staan er wel heel veel resultaten vermeld. Dat zou iets minder mogen en 
de nadruk op hoofdbevindingen versterken. 
Ik vind de vormgeving rommelig, er zijn te veel verschillende formaten bericht. 
Ik lees alleen de eerste alinea en klik direct door naar bericht die me interessant 
lijken. Het lettertype van de berichten mag iets groter. 
Vormgeving 
Vormgeving zou minder opsommerig kunnen. Het einde is vaak ook een wat 
bijeengeraapt restant van nieuws. 
Vormgeving. Duidelijkere scheiding tussen onderwerpen. Preview is nogal 
onoverzichtelijk. Beter aansluiten op actualiteiten 
Meer clustering van onderwerpen soms sluiten berichten best op elkaar aan. 
Ik vind de nieuwsbrieven prima, het ene onderwerp spreekt mij meer aan dan 
een ander. Vooral de onderzoeken waarom zaken onderbouwd kunnen worden 
of niet, zijn fijn. 
Veel tekst, geen mooie opmaak 
Voor mij en mijn doel is het prima. Liever veel berichten dan diep op de inhoud 
en daardoor weinig berichten 
De linkjes in de nieuwsbrief maken het onoverzichtelijk om de eerste bullets te 
lezen. Het ziet er wat amateuristisch uit hierdoor. 
Meer plaatjes 
Voor mij is de nieuwsbrief duidelijk genoeg. 
Het mag iets journalistieker en wat minder formeel/ wetenschappelijker. 

Aansprekende vormgeving. 
Geen idee. Ik ben tevreden over de nieuwsbrief, omdat deze zich onderscheid 
van andere nieuwsbrieven 
Wellicht is het een idee om nieuwsbrieven te categoriseren. De lezer krijgt dan 
alleen nieuwsbrieven die betrekking over onderwerpen die aansluiten op de 
interesse 



108 
 

Vormgeving; ordening van onderwerpen aanpassen 
Vormgeving zou beter kunnen, nu erg veel tekst, niet heel aantrekkelijk. 
Ik ben tevreden met de nieuwsbrief 
De vormgeving en het lettertype. In de vormgeving mag wat meer visueel 
gemaakt worden, het geheel oogt wat 'oubollig'. Er mag een modern sausje 
overheen en het lettertype is klein en leest niet prettig. 
Meer aandacht voor basiskennis over gezonde houding en samenhang gezonde 
bewegingspatronen, Onderscheid steviger maken, dat "sport" niet hetzelfde is 
als gymnastiek of lichamelijke opvoeding. 
Frequentie. 
Onderwerpen mogen wat uitgebreider worden behandeld 
De vormgeving zou wellicht beter kunnen. Bijvoorbeeld door specifieke thema's 
visueel meer te bundelen en/of lezers te helpen makkelijker te scannen wat voor 
hem/haar interessant is. 
Geen tip hij lees goed weg en de artikelen zijn goed te vinden op de site. 
De informatie verdelen bv in blokjes of onderwerp 
Rubriceren van onderwerpen, alles staat door elkaar Waarom vraag om 
functionaris tussen andere onderwerpen? Aansluiten bij vragen uit het werkveld, 
benoemen werkvelden Vormgeving inzichtelijker maken 
Ik vind de samenvatting op de eerste pagina prima en ook de kaders met een 
bekopte beschrijving erg nuttig. Bij sommige stukjes wellicht wat meer gebruik 
maken van grafische weergave van informatie 
Onderwerpkeuze 
Aantrekkelijker vormgeving. 
Ik heb geen suggesties voor verbetering 
Met name vormgeving 
Heb hierover geen aanvulling. De nieuwsbrief is m.i. erg overzichtelijk, 
begrijpelijk etc. 
Voor mij hoeft er niets te veranderen. Kan de inhoud goed begrijpen. 
Geen suggesties; oorzaak: doelstelling is niet "hot", wel belangrijk 
Overdaad aan informatie en linkjes om door te clicken. Saaie vormgeving met 
erg klein font, en door kleur en lettertype niet zo goed leesbare tekstjes. 
Stockfoto's voegen niet veel toe. Is als muzak in de wachtkamer van een tandarts. 
Lijkt aardig, maar niemand luistert ernaar. Belangrijkste aanbeveling: wees 
selectiever en/of doseer de informatie beter. Liever vaker uitkomen met minder 
informatie. 
Soms is het niet duidelijk op welk thema het onderzoek zich richt.  De vormgeving 
is niet de meest aantrekkelijke. 
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Zoals ik hiervoor al zei: de inhoud is een cumulatie van eerdere berichten die ik 
heb ontvangen 
Het zijn geen spannende nieuwsbrieven maar ze geven wel een goed beeld waar 
jullie als instituut mee bezig zijn. 
Vormgeving is weinig aantrekkelijk 
De nieuwsbrief is wat mij betreft goed 
Vooral de vormgeving en het taalgebruik.  Wanneer ik de nieuwsbrief in mijn 
mailbox krijg en hem aanklik, is het geen aantrekkelijke mail. Hij oogt saai: veel 
tekst, weinig visueel aantrekkelijke plaatjes en/of graphics. Ik zou meer en vaker 
de nieuwsbrief doornemen, als de nieuwsbrief op dat gebied eea zou aanpassen. 
Als ik soms eens terugkijk, had ik sommige koppen eigenlijk wel willen lezen, 
maar door de zinnen die gebruikt worden en alle andere tekst die erboven en 
eronder staat, mis ik die. Om even een voorbeeld te pakken: in de nieuwsbrief 
van oktober, is het eerste punt: ‘Maatregelen tegen seksueel 
grensoverschrijdend gedrag vereisen blijvende aandacht van sportverenigingen' 
Het is een heel interessant topic, maar de zin is zo lang, dat de kern een beetje 
wegvalt. Ik zou zo'n zin een stuk korter en bondiger maken, zodat het echt 
maximaal één regel inneemt.  Eigenlijk hoeft het alleen een teaser te zijn om 
verder te lezen.  Bv: 'Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen' 
Daar staat dan niet precies wat het inhoudt, maar ik denk dat het genoeg info is, 
waardoor meer mensen op zullen klikken om door te lezen.   Ook zou ik dus meer 
met simpele graphics werken, waardoor je in een oogopslag ziet wat het moet 
uitbeelden. 
Niks 
Ik vind de nieuwsbrief een beetje te vol: veel tekst en misschien ook te veel 
onderwerpen. 
Eventueel de vormgeving - die kan al eens de leesbaarheid beperken 
Het is veel informatie, wat een drempel kan zijn om te gaan lezen. De linkjes 
maken het wat onrustig. Inhoud wat mij betreft goed! 
Af en toe een plaatje, grafiek o.i.d. zal het voor mij aantrekkelijker maken 
Groepen onderwerpen bij elkaar 
Vormgeving aantrekkelijker maken 
Er zit veel herhaling in.  Ik sla de opsomming altijd over.  De tekst in de 
opsomming en de titels van de samenvattingen komen vaak overeen, lijkt mij 
dubbelop. Net als de tekst in de opsomming en de 'En verder'.  Elke samenvatting 
eindigt met de zin "Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut." Zonde van 
de beperkt beschikbare ruimte in de nieuwsbrief! En misschien ook logisch 
aangezien het jullie nieuwsbrief is.  En verder: kan aantrekkelijker worden 
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weergegeven. Misschien in categorieën: Nog meer onderzoeksresultaten, 
bijeenkomsten, vacatures, in de media? 

Veel info te gelijk. Mogelijk meer opsplitsen per sportgroepen 
Ik zou graag in 1 of 2 regels lezen wat er in de nieuwsartikelen staan (meer dan 
enkel de titel). 
Ik hou erg van de visuele weergave van de artikelen over de onderzoeken. Deze 
kan ik ook makkelijk delen met mijn collega's 
n.v.t. 
Veel informatie, vormgeving kan beter. 
Misschien vormgeving, niet altijd duidelijk wat belangrijkste nieuws en wat 
minder. 
Meer voor zich sprekende koppen met de onderwerpen presenteren. 
Kortere koppen zodat je sneller weet wat voor jou relevant is. 
Hij mag van mij wat overzichtelijker 
Minder items meer visueel 
Met name de vormgeving om het er wat aansprekender uit te laten zien. 
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