Aanspreken en e-mailinteractie
Een onderzoek naar aanspreekvormen in meerzijdige
communicatie

Sjoerd Jansen, 3218651
Masterscriptie
Communicatiestudies
1e begeleider: Dr. F. Jansen
2e begeleider: Dr. D.M.L. Janssen
Datum: 9 mei 2011

Aanspreken en e-mailinteractie

2|

Een onderzoek naar aanspreekvorm in meerzijdige communicatie

Samenvatting
Hoewel er al veel onderzoek is gedaan naar aanspreekvormen, is nog altijd niet
duidelijk welke aanspreekvorm (u of je) de voorkeur geniet. In eerder onderzoek
is geen onderscheid gemaakt tussen aanspreekvormen of is gebruik van
eenzijdige communicatie. In dit onderzoek is onderzocht welke aanspreekvorm
het meest wordt gewaardeerd in een interactionele zakelijke setting van
klantenservicecommunicatie. Daarbij is onderzocht of de relatie tussen klant en
klantenservicemedewerker een rol speelt en of de klant afstand neemt van de
klantenservicemedewerker of juist toenadering zoekt. Proefpersonen lazen een
viertal e-mailinteracties van elk drie e-mails (vraag klant, reactie
klantenservicemedewerker, reactie klant). De condities verschilden op
aanspreekvorm. De proefpersonen beoordeelden de schrijvers, de kwaliteit van
de communicatie tussen klant en klantenservicemedewerker en de kwaliteit van
de relatie tussen klant en klantenservicemedewerker. De resultaten wijzen uit
dat lezers nauwelijks aandacht besteden aan aanspreekvorm in e-mail en het ze
niet uitmaakt of er met u of met je wordt aangesproken. Bovendien blijkt het de
lezers niet uit te maken of de klant zijn aanspreekvorm aanpast aan de
klantenservicemedewerker. Andere factoren, als leeftijd en e-mailervaring,
bleken daarbij ook niet van invloed.
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1.0 Inleiding
U of je? Het lijkt een simpele vraag, maar erachter schuilt een groot probleem:
wanneer moet je welke aanspreekvorm gebruiken? Zoals Grezel (2002) schrijft
in Onze Taal:
,,Het aardige van de u/jij-problematiek is dat iedereen erover mee kan praten.
Elke taalgebruiker hapert weleens bij de keuze en weet ook waarom. Het heeft
niet zozeer met gebrek aan taalbeheersing te maken, als wel met onzekerheid
over de relatie tot de aangesprokene en de situatie van het moment. Ook al
heeft de gedistingeerde directeur je gemoedelijk gevraagd hem maar te
tutoyeren, het u is je mond uit voor je er erg in hebt.” (Grezel, 2002)
Uit bovenstaande tekst kunnen we opmaken dat zelfs wanneer het afgesproken
is welke aanspreekvorm gebruikt mag worden, de spreker nog steeds in
verwarring is. Hij maakt zich in veel gevallen voor niets zorgen of hij zijn
gesprekspartner wel op de juiste manier aanspreekt.
De keuze tussen vousvoyeren/ tutoyeren is niet meer zo eenvoudig als in
vroegere tijden, toen vooral status de doorslaggevende factor was. De vader zei
je of jij tegen zijn kinderen, maar werd zelf met u aangesproken. Bij
machtsgelijkheid was er geen verschil in aanspreekvorm. In de loop der tijd is de
machtsfactor minder belangrijk geworden en de factor solidariteit steeds
belangrijker. De afstand tussen twee individuen bepaalt hier de gekozen
aanspreekvorm. Vreemden zeggen eerder u tegen elkaar, bekenden en
deelgenoten eerder je/jij. (Lambert en Tucker, 1976; Huls, 2001; Van den
Toorn, 1984; Vermaas, 2005)
Het begrip saamhorigheid zorgt wel voor twijfel, want wanneer behoor je
tot dezelfde groep? Vermaas (2005) schrijft op basis van onderzoek dat
kinderen steeds vaker hun ouders tutoyeren. Ook zeggen jongeren vaker je/jij
tegen een onbekende helper, zoals een winkelmedewerker, maar nog steeds u
tegen een leraar. Een leraar zou echter bekender moeten zijn voor een jongere
dan een onbekende winkelmedewerker. Hoewel solidariteit steeds belangrijker is
geworden, speelt de machtsfactor waarschijnlijk ook nog steeds een rol. De
leraar wordt kennelijk nog steeds gezien als iemand die boven de leerling staat,
terwijl een winkelmedewerker als gelijke aan de klant of zelfs als ondergeschikte
wordt beschouwd.
Dat de keuze voor de meest geschikte aanspreekvorm tegenwoordig
moeilijker te maken is, blijkt ook uit het feit dat organisaties niet consequent
tutoyeren of vousvoyeren: de website van hulporganisatie Unicef bevat
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bijvoorbeeld de kop Wat kunt u doen?, maar op de contactpagina van dezelfde
website wordt de klant met je aangesproken. Op bol.com wordt de klant overal
met je aangesproken, maar op de pagina met veel gestelde vragen is de klant
ineens een u. Is in deze gevallen sprake van slordigheid, onzekerheid of bestaat
er tegenwoordig simpelweg nauwelijks verschil meer tussen tutoyeren en
vousvoyeren?
Dit onderzoek hoopt meer inzicht te geven in voorkeur voor aanspreekvorm in
de interactionele zakelijke setting van klantenservicecommunicatie. Geniet het
van oudsher meer beleefde u de voorkeur of maakt het niet uit of de
gesprekspartner u of je hanteert? Aan de hand van de Speech Accommodation
Theory (SAT) van Giles (1973) wordt daarbij onderzocht wat de rol van
convergentie en divergentie is binnen de interactie.
Dit onderzoeksverslag gaat verder met een overzicht van relevante
onderzoeksresultaten en theorieën in hoofdstuk 2. Vervolgens wordt in hoofdstuk
3 de onderzoeksmethode toegelicht en volgt in hoofdstuk 4 een weergave van de
onderzoeksresultaten. Het verslag sluit af met een conclusie en een discussie
van de resultaten in het licht van de theorie.

2.0 Theorie
2.1 De lezer aanspreken
2.1.1 Perspectieven
Iedere schrijver van zakelijke teksten heeft volgens Jaspers (1987) de keuze
tussen vier perspectieven: hij kan kiezen voor een schrijversperspectief waarbij
de schrijver zich met ik of we presenteert om een persoonlijke indruk te maken
op de lezer. Daarnaast kan hij gebruik maken van een lezersperspectief, waarbij
de lezer direct wordt aangesproken met u of je/jullie. Ten slotte zijn er nog het
interactieperspectief, waarin het schrijvers- en lezersperspectief samenkomen,
en het zakelijke perspectief, waarbij de schrijver en lezer door passiefgebruik en
algemene omschrijvingen onbekend blijven.
Hoewel het taalgebruik kan verschillen en een tekst meer of minder
objectief kan zijn, is volgens Jaspers (1987) iedere tekst geschreven vanuit het
perspectief van de schrijver. Wel heeft de schrijver de keuze op welke manier hij
zich presenteert. Kiest hij ervoor om zich direct te presenteren met ik of we of
kiest hij ervoor om gebruik te maken van lijdende vorm? Ook moet hij de
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beslissing maken of hij de lezer direct aanspreekt in zijn tekst of niet. Met
andere

woorden:

de

schrijver

moet

een

keuze

maken

tussen

de

vier

perspectieven.

2.1.2 Strategieën
Bij de keuze om wel of niet direct aan te spreken is de beleefdheidstheorie van
Brown en Levinson (1987) van belang. Centraal staat daarin het begrip face, het
publieke zelfbeeld dat ieder lid van de maatschappij voor zichzelf wil claimen en
te onderscheiden is in een negative face en een positive face. Negative face is
iedereens behoefte om ongehinderd te kunnen acteren. Positive face houdt in
dat iedereen wil dat zijn behoefte door anderen gedeeld wordt. Om deze
zelfbeelden te beschermen kan men gebruik maken van beleefdheidsstrategieën:
een

spreker

of

schrijver

kan

bijvoorbeeld

gebruik

maken

van

indirect

taalgebruik. Zo lijkt het alsof een verzoek niet direct van hem afkomstig is. Aan
de

andere

kant

kan

een

aanspreekvorm

dienen

als

positieve

beleefdheidsstrategie: door iemand aan te spreken komt de zender meer
betrokken over. De afstand tussen zender en ontvanger neemt af.
Het voordeel van directe aanspreekvormen is dus dat ze de lezer meer bij
de tekst betrekken. De lezer voelt zich meer gewaardeerd. Daardoor maken
directe aanspreekvormen een tekst overtuigender en relevanter voor de lezer en
lokken eerder een reactie bij hem uit (Hoeken, 2008; Jaspers, 1987). Ook
zorgen ze voor een grondigere verwerking van de argumentatie in een tekst
(Burnkrant en Unnava, 1995). Daarentegen is het gebruik van directheid minder
geschikt als negatieve beleefdheidsstrategie, zo wijst Pander Maat (2004) uit.
Het

gebruik

van

directe

aanspreekvormen

in

ledenwervingsbrieven

van

boekenclub werd negatief gewaardeerd, in vergelijking met teksten zonder
directe

aanspreekvorm.

Proefpersonen

vonden

de

organisatie

minder

betrouwbaar, deskundig en sympathiek. Ook vonden ze dat de lezer minder
respectvol werd aangesproken en waren ze negatiever gestemd over het
lidmaatschap. Het imago van de clubs en argumentsterkte bleken daarbij geen
factor van invloed.
Ook is het gebruik van directe aanspreekvormen minder geschikt voor
teksten die gaan over negatieve zaken. De lezer voelt zich dan bedreigd of het
gebruik gaat ten koste van de overtuigingskracht van een tekst (Brown en
Levinson, 1987; Jaspers, 1987; Onrust, 2005). Bewijs voor deze bewering is
onder meer geleverd door Waes en Van Wijk (2001). Zij lieten proefpersonen
een zogeheten terugroepadvertentie lezen, waarin een zuivelproduct werd
teruggeroepen door een leverancier. De proefpersonen die een tekstversie lazen
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waarin gebruik was gemaakt van passieven waren het positiefst gestemd over
de terugroepactie en het bedrijf.
Ander onderzoek naar directe aanspreekvormen en teksten met negatieve
inhoud leverde andere resultaten op. Gerritsen, Van Meurs en Diepstraten
(2001) legden hun proefpersonen ook een terugroepadvertentie voor, een
advertentie over een siroop. Zij vonden geen verschil tussen een afstandelijke en
een betrokken schrijfstijl. Wel moet gezegd worden dat ze een andere methode
hanteerden dan Waes en Van Wijk (2001). In plaats dat de proefpersoon één
tekstversie las, moest hij in het laatstgenoemde onderzoek twee versies van een
tekst vergelijken.

2.1.3 Andere variabelen
De eerder aangehaalde literatuur behandelt directe aanspreekvorm veelal als
een geïsoleerde variabele, wat te simplistisch is: het is mogelijk dat een
eventueel

negatief

effect

van

direct

aanspreken

alleen

voorkomt

in

samenwerking met andere tekstvariabelen. Janssen, Jansen en Gijsbers (1999)
menen daarom dat een schrijver niet altijd een directe aanspreekvorm hoeft te
vermijden bij negatieve informatie. Hij moet daarbij wel opletten geen woorden
te gebruiken die suggereren dat hij de lezer niet serieus neemt of vervelend
vindt. Het gaat onder meer om constructies die de geloofwaardigheid van de
lezer in twijfel brengen, zoals U claimt dat u te veel heeft betaald of U zou te
veel hebben betaald. De schrijver zou hier beter gebruik kunnen maken van een
meer neutraal, beschrijvend werkwoord: U geeft aan dat u te veel heeft betaald.
Ook andere literatuur geeft aan dat het mogelijk is dat effecten van
aanspreekvorm afhankelijk zijn van andere variabelen. Zo tonen Spooren, Smith
en Renkema (2002) aan dat een persoonlijke benadering als minder zakelijk en
gemoedelijker wordt beschouwd dan een zakelijke benadering, maar alleen bij
direct mail-brieven die een testimonial bevatten. In de testimonials van Spooren
et

al.

vertelden

fictieve

personen

over

hun

goede

ervaringen

met

spaarsystemen. Bij direct mail-brieven die alleen statistische gegevens als
argumentatie

bevatten,

waardeerden

de

proefpersonen

de

persoonlijke

benadering niet anders dan de zakelijke.
Burnkrant en Unnava (1995, experiment 2) onderzochten interactieeffecten van zelfreferentie, een persoonlijke stijl met directe aanspreekvorm,
met argumentstijl. Ze wilden te weten komen of een eventueel positief effect
van zelfreferentie op de verwerking van argumenten negatief zou worden door
effecten

van

argumentstijl. Hun

proefpersonen

lazen

teksten

waarin

de

argumenten in de vorm van stellingen waren gepresenteerd of in de vorm van
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retorische vragen. Burnkrant en Unnava vonden dat zelfreferentie leidt tot een
betere

verwerking

van

de

argumenten,

maar

niet

als

de

argumenten

gepresenteerd zijn als retorische vragen. In dat geval geeft zelfreferentie zelfs
negatieve effecten.

2.2 U of je?
2.2.1 Solidariteit en macht
We weten nu weliswaar dat effecten van directe aanspreekvorm kunnen worden
beïnvloed door effecten van andere variabelen, zoals argumentstijl. Er is echter
geen rekening mee gehouden dat er niets zoiets bestaat als de directe
aanspreekvorm. Er bestaan namelijk meerdere aanspreekvormen, die elk hun
eigen effect kunnen hebben op tekstwaardering. Zo is in het leeuwendeel van de
gevallen is er gekozen voor de aanspreekvorm u, terwijl bijvoorbeeld je hele
andere resultaten zou kunnen opleveren.
Van

den

Toorn

(1984)

schrijft

dat

u

zich

heeft

ontwikkeld

van

beleefdheidsvorm tot middel om afstand te scheppen. Men vousvoyeert tegen
een vreemde, tegen iemand die geen naaste is. Naast u onderscheidt Van den
Toorn jij en je. Volgens hem dient jij om onverhuld te tutoyeren. Men kiest
eerder voor je in gevallen van onzekerheid, bijvoorbeeld als de gesprekspartner
een onbekende is.
Volgens Brown en Gillman (1960; In: Vermaas, 2005) spelen bij de keuze
voor een aanspreekvorm twee factoren een rol: macht en solidariteit. Je-gebruik
kan worden opgevat als een teken van ondergeschiktheid, wanneer één van de
gesprekspartners tutoyeert en de andere vousvoyeert. Macht speelt echter
steeds minder een rol bij de keuze voor een aanspreekvorm: zo verwachten
Franse officieren geen u meer terug als ze ondergeschikten aanspreken met je
(Lambert en Tucker, 1976).

Tegenwoordig staat je-gebruik vooral bekend als

middel om solidariteit uit te drukken en wordt u gebruikt om afstand te
scheppen. Ook wordt er gevousvoyeerd in formele situaties: in de rechtbank
spreken advocaten elkaar bijvoorbeeld aan met u, terwijl ze elkaar in de
wandelgangen tutoyeren (Huls, 2001; Van den Toorn, 1984; Vermaas, 2005).

2.2.2 Lezers- en tekstkenmerken
Uit eerder onderzoek blijkt dat voorkeur voor aanspreekvorm sterk afhankelijk is
van persoonskenmerken. Vermaas (2005) hield een enquête in Nederland om te
onderzoeken in hoeverre veranderingen in aanspreekvormen afhankelijk zijn van
gebruiksomstandigheden. Ze ondervroeg mensen naar u-gebruik in verschillende
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situaties. Uit haar onderzoek bleek onder meer dat men tegenwoordig veel meer
je gebruikt dan vroeger, maar jongeren nog steeds meer dan ouderen. Daarom
valt te verwachten dat ouderen nog altijd een voorkeur hebben voor u, maar dit
is niet wat Van Zalk en Jansen (2004) vonden in hun onderzoek. Zij lieten hun
proefpersonen in een eerste experiment een gemanipuleerde tekst uit een online
reisbrochure beoordelen aan de hand van een vragenlijst. Ze vonden dat
ouderen de je-versie hoger waardeerden en jongeren de u-versie. In een tweede
experiment met een iets andere vragenlijst vonden ze wederom dat ouderen een
voorkeur hadden voor je. Voor jongeren maakte het voor de waardering niet uit
welke aanspreekvorm de tekst bevatte.
Jansen en Janssen (2005) vonden geen effecten van leeftijd. Hun
proefpersonen beoordeelden een brochuretekst over zinloos geweld en een tekst
over de Keuringsdienst van Waren, in een papieren of in een digitale versie. De
helft van de teksten bevatte je-gebruik en de andere helft u-gebruik. Uit het
onderzoek bleek dat het de lezers niet uitmaakt hoe ze een tekst krijgen
aangeboden, of deze nu op papier of digitaal is. Wel bleek interesse in een
onderwerp van belang te zijn: lezers die het tekstonderwerp maar weinig boeit,
hebben nauwelijks oog voor de aanspreekvorm. Lezers die daarentegen met veel
interesse een tekst lezen hebben een voorkeur voor u.
Jansen (2007) vond wel een voorkeur van ouderen voor u. Hij vergeleek
twee methodes om te achterhalen welke aanspreekvorm de voorkeur van lezers
genoot. Bij de ene methode werd de proefpersoon expliciet gevraagd naar zijn
voorkeur, bij de andere methode werd voorkeur afgeleid van antwoorden op
schaalvragen over tekstaspecten. De proefpersonen lazen direct-mailbrieven,
waarin de aanspreekvorm gemanipuleerd was. Uit het onderzoek kwam naar
voren dat lezers over het algemeen weinig aandacht besteden aan
aanspreekvormen. Wel lieten ze hun voorkeur afhangen van de aanspreekvorm
in de tekst die ze net gelezen hadden. De beoordeling van de aanspreekvormen
in de gelezen teksten was afhankelijk van aanspreeknorm van de lezer, zijn
mening over de tekst en welke aanspreekvorm hij dacht te hebben
waargenomen.
Over effecten van religie bestaat in tegenstelling tot leeftijd weinig
verwarring: bevindelijk gereformeerden worden het liefst met u aangesproken.
Zo blijkt uit het eerder genoemde enquêteonderzoek van Vermaas (2005) ook
dat bevindelijk gereformeerden een grotere voorkeur voor u hebben dan Roomskatholieken of niet-gelovigen. Net als uit Janssen, Jansen en De Pater (2008),
die hun proefpersonen een tweetal brieven van de Belastingdienst en de
Postbank voorlegden. De lezer werd in de eerste brief gevraagd een DigiD aan te
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vragen en in de tweede brief werd de lezer gevraagd zich te komen melden bij
de bank. De teksten waren gemanipuleerd op aanspreekvorm (u/je). De
bevindelijke proefpersonen waardeerden bij de u-versie de tekst, schrijver en
relationele gepastheid hoger dan bij de je-versies.

2.3 Meerzijdige communicatie
2.3.1 Gesproken taal
Niet alleen in geschreven teksten bleef een duidelijk verschil tussen u en je uit,
maar ook in onderzoek met gesproken taal. Bijvoorbeeld bij Middelkoop (2007).
Zij liet haar proefpersonen Tell Sell reclames beoordelen. De helft van haar
testgroep bekeek filmpjes waarin ze werden aangesproken met u, de andere
helft werd aangesproken met je. Ook Middelkoop vond geen hoofdeffecten van
aanspreekvorm op waardering: u en je werden niet anders gewaardeerd. Ze wijt
het uitblijven van verschillen aan het feit dat monologisch gesproken taal net als
veel geschreven communicatie eenrichtingsverkeer is.
2.3.2 Afleiden uit interactie
In veel onderzoek is er gebruik gemaakt van eenzijdige communicatie van
instantie naar klant. De gebruikte teksten waren brieven aan potentiele klanten
(zoals in Pander Maat, 2004 en Spooren et al., 2000), advertentieteksten (zoals
in Burnkrant en Unnava, 1995) of brochureteksten (zoals in Van Zalk en Jansen,
2004 en Jansen en Janssen, 2005). Er is echter geen aandacht besteed aan
meerzijdige communicatie, interactie tussen gesprekspartners, terwijl deze vorm
van communicatie wel als verklaring zou kunnen dienen voor de wisselende
onderzoeksresultaten binnen het onderzoek naar aanspreekvormen.
Jansen en Janssen (2005) denken namelijk dat aanspreken in teksten
minder opvalt dan in gesprekken, doordat een lezer moeilijker zijn verhouding
tot de schrijver kan bepalen dan een gespreksdeelnemer tot de andere
deelnemer. In een gesprek kunnen gevoelens worden afgeleid uit de context of
uit

paralinguïstische

daarentegen

minder

signalen
signalen.

van

de

Lezers

gesprekspartner.
raken

pas

Teksten

geïnteresseerd

bevatten
in

hun

verhouding tot de schrijver, wanneer hij gelijkgestemd is.
2.3.3 Aanpassen in interactie
Volgens de Speech accommodation theory (SAT)1 van Giles (1973) kunnen
gesprekspartners hun gedrag in een interactie aanpassen. Hun gedrag is

1

In later werk bekend als Communication accommodation theory (CAT) (o.a. Coupland & Giles,
1988; Coupland et al., 1988)
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afhankelijk van het verloop van de interactie en de waardering van de
gesprekspartner. De theorie beschrijft en voorspelt hoe twee individuen met
elkaar communiceren. Hun stijl kan convergeren en divergeren:
,,Convergentie is een strategie van identificatie met de communicatiepatronen
van een individu binnen de interactie, terwijl divergentie een strategie is van
identificatie met linguïstische communicatienormen van een groep extern aan de
onmiddellijke situatie.” (Giles et al., 1991, p. 27)
Bij convergentie passen individuen hun communicatie aan elkaar aan. Ze
hanteren hetzelfde soort verbaal gedrag, zoals uitspraak en klank. Bovendien
delen ze hetzelfde soort non-verbaal gedrag. Hierbij gaat het om uitwisseling
van blikken en gezichtsexpressie. Een spreker hanteert een convergente
strategie

als

hij

sociale

overeenkomsten

met

zijn

gesprekspartner

wil

benadrukken of effectief wil zijn in zijn communicatie (Coupland, Coupland, Giles
en Henwood, 1988). Een spreker wordt positiever beschouwd door zijn
gesprekspartner als hij meer moeite doet om zich te accommoderen aan zijn
luisteraars. De luisteraar houdt dan bij zijn reactie ook meer rekening met de
ander (Giles, Taylor en Bourhis, 1973).
Bij divergentie wil de spreker de afstand tussen hem en de gesprekspartner
benadrukken. In de meeste gevallen neemt hij een andere stijl aan dan zijn
gesprekspartner2. De vraag is dan: waarom kiest iemand ervoor een andere stijl
te hanteren dan de ander? Dit gebeurt onder meer als de tweede spreker geen
sociale waardering van zijn gesprekspartner wenst of de ander hem simpelweg
niet bevalt (Coupland en Giles, 1988; Giles et al., 1991).
Een derde strategie is behoud, een strategie van nondivergentie en
nonconvergentie. Hierbij trekt de ene spreker zich niets van de gesprekspartner
aan: hij neemt geen afstand van de ander, maar zoekt ook geen toenadering.
Zijn eigen stijl blijft behouden.
In de context van klantenservicecommunicatie waarbij een klant reageert
op een klantenservicemedewerker, zou het model er uitzien als in figuur 1. De
klant kan in elke bijdrage aan de interactie dezelfde aanspreekvorm hanteren,
maar hij kan zich ook aanpassen aan de klantenservicemedewerker. In dat
laatste geval vindt er bij de klant een stijlbreuk plaats. Vergeleken met eerdere
bijdragen aan de interactie hanteert hij een andere aanspreekvorm. Hij kan
2

Een spreker kan zich in zijn communicatie laten leiden door de stijl van zijn gesprekspartner, maar
kan hem ook simpelweg imiteren. Imitatie kan divergerend werken, als het doel ervan is de ander
belachelijk te maken (Giles et al, 1991).
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daarbij divergeren, zijn aanspreekvorm veranderen zodat deze afwijkt van de
vorm

van

de

aanspreekvorm

klantenservicemedewerker.
veranderen

zodat

deze

Ook

kan

hetzelfde

hij

convergeren,

is

als

die

zijn

van

de

klantenservicemedewerker. De klant heeft telkens de keuze tussen vousvoyeren
en tutoyeren.

Figuur 1 - Speech accommodation theory bij klantenservicecommunicatie

2.3.4 Interactie in e-mail
Een van de verschillen tussen face-to-face communicatie en geschreven
communicatie was dat er bij de eerste vorm meer sprake is van een dialoog en
bij de tweede van een monoloog. Maar door de opkomst van e-mail in de vorige
eeuw heeft schrijven een meer interactief karakter gekregen (Crystal, 2005). De
zender kan via e-mail eerder een antwoord terugverwachten dan bij een nietdigitaal bericht, dat meer de beperking van tijd en ruimte kent. De laatste
berichtsoort moet een fysieke afstand overbruggen om bij de ontvanger aan te
komen, waardoor er vertraging optreedt. Internet is veel minder gebonden aan
tijd en ruimte. Er treedt nauwelijks tot geen vertraging op bij het verzenden van
een getypt bericht naar de lezer. Met een klik op de muis is een bericht
verstuurd. Door e-mail is het feedbacktempo omhoog gegaan en is het
gemakkelijker geworden om snel op elkaars bericht te reageren.
E-mail heeft bovendien een minder formeel karakter dan een geschreven
brief. Zo worden onbekenden eerder getutoyeerd en wordt er minder aandacht
besteed aan regels van spelling en grammatica. Dit heeft er onder meer mee te
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maken dat door e-mail meer mensen zich dagelijks bezig houden met schrijven,
ook minder schrijfvaardige mensen. Bovendien zijn e-mailberichten gemakkelijk
en snel te versturen (Janssen en Jansen, 2008).
Ander onderzoek toont echter aan dat e-mail ook een meer formeel
karakter kan hebben en niet veel hoeft af te wijken van de geschreven brief. Zo
vond Panteli (2002) dat e-mail hiërarchische verschillen niet vermindert maar
juist reflecteert. Proefpersonen van Hill en Monk (2000) beschouwden e-mail en
brief als gelijkwaardige media. Daarbij moet worden opgemerkt dat de digitale
omgeving van nu niet te vergelijken is met die van meer dan vijf jaar geleden.
Tegenwoordig hebben meer mensen op meer plaatsen de beschikking over
internet en kunnen ze gemakkelijker en sneller een e-mailbericht versturen.3

4

De verschillen tussen brief en e-mail zijn toegenomen.
We kunnen concluderen dat bij teksten interactie vooral voorkomt bij de
digitale soort. Dat soort teksten zijn het meest interactief zijn (Crystal, 2005;
Van Driel, 2001; Janssen en Jansen, 2008). Daarom is e-mail bij interactioneel
onderzoek een goed te hanteren tekstvorm. Door de mogelijkheid tot interactie
krijgt de lezer meer signalen over de opvattingen van de schrijver en zal hij
eerder bewust afstand tot de ander nemen of juist toenadering zoeken (Jansen
en Janssen, 2005).

2.4 Onderzoeksvragen
Het theoretisch overzicht laat zien dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over
voorkeur voor aanspreekvorm. Zo is het niet duidelijk welke proefpersonen in
welke situatie een voorkeur hebben voor welke aanspreekvorm. De meeste
onderzoekers hadden geen oog voor het interactieve karakter van taal of
besteedden geen aandacht aan het verschil in aanspreekvormen. Dit experiment
hoopt die leegte in de literatuur enigszins te kunnen vullen door een onderscheid
in aanspreekvormen samen te brengen met interactie.
Omdat eerder onderzoek geen eenduidige resultaten geeft over verschil in
waardering van aanspreekvorm, zijn hypothesen moeilijk te formuleren. Verder
is er geen onderzoek gevonden waarin een relatie wordt gelegd tussen de
3

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de periode van 2005 tot en met 2010 het percentage
Nederlanders dat gebruik kan maken van e-mail is gestegen van 69% tot 87%.
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71098ned&D1=79,86,93&D2=02&D3=a&VW=T
4

In diezelfde periode is het percentage Nederlanders dat internet via laptop, smartphone en andere
apparatuur respectievelijk toegenomen van 22 tot 68%, van 11 tot 36% en van 4 tot 27%, terwijl
het percentage mensen dat internet via een PC constant is gebleven (78%).
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71098ned&D1=33-133&D2=02&D3=a&VW=T
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Speech

accommodation

theory

(Giles,

1973)

en

waardering

van

aanspreekvormen. In dit onderzoek wordt dan ook verkend of er een relatie
bestaat. Uiteindelijk moeten de volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:
1.

In hoeverre bestaat er een verschil in waardering tussen u en je in
zakelijke e-mailinteracties?

2.

In hoeverre speelt aanpassing aan de gesprekspartner een rol bij de
voorkeur voor u of je?

3.0 Methode
3.1 Materiaal
In het experiment zijn vier contexten voor een zakelijke e-mailinteractie tussen
klant en klantenservice gecreëerd: klanten wilden meer informatie over een
ontwikkelingsproject, hadden hulp nodig om een koffiezetapparaat te maken,
hadden problemen met de bestelling van een pullover of hadden een klacht over
de bezorging van een tijdschrift. Bij de interacties over ontwikkelingshulp en
over het koffiezetapparaat was de klant in de laatste e-mail tevreden over de
geboden hulp en bij de interacties over de pullover en het tijdschrift niet. Per
context verschilden de boodschap, de namen van de klant en instantie en de
verzendgegevens.
Alle e-mailinteracties bestonden uit drie e-mails: een vraag van een klant,
een reactie van de klantenservice en de reactie daarop van de klant. Verder had
e-mail de vorm van een standaard e-mailbericht met verzendgegevens,
boodschap en afsluiting. Elke e-mail bevatte daarnaast dezelfde aanhef en
afsluiting. De teksten waren tussen de tachtig en negentig woorden lang en
bevatten vier directe aanspreekvorm. Afhankelijk van de conditie was er in een
e-mail gebruik gemaakt van u of van je. Zie de teksten in kader 1 voor een
voorbeeld van manipulaties. De aanspreekvormen zijn dikgedrukt. De volledige
interactie en de overige interacties zijn per conditie te vinden in bijlage A.
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Tutoyeren:
,,Sportleven hecht veel waarde aan de mening en het leesplezier van abonnees. Het spijt ons dan
ook te lezen dat je ontevreden bent over de bezorging van Sportleven. We hebben contact
opgenomen met de bezorgdienst en gaan er vanuit dat je probleem tot het verleden behoort. Als dit
niet het geval is, vragen we je wederom contact met ons op te nemen. We hopen je naar volle
tevredenheid te hebben geholpen.”
Vousvoyeren:
,,Sportleven hecht veel waarde aan de mening en het leesplezier van abonnees. Het spijt ons dan
ook te lezen dat u ontevreden bent over de bezorging van Sportleven. We hebben contact
opgenomen met de bezorgdienst en gaan er vanuit dat uw probleem tot het verleden behoort. Als
dit niet het geval is, vragen we u wederom contact met ons op te nemen. We hopen u naar volle
tevredenheid te hebben geholpen.”

Kader 1 – Manipulaties in antwoord klantenservicemedewerker over tijdschrift

3.2 Instrumentatie
De vragenlijst telde in totaal 130 vragen en bestond voor het grootste gedeelte
uit schaalvragen (zevenpuntschaal). De volledige vragenlijst is te vinden in
bijlage B. De respondenten beoordeelden na het lezen van iedere e-mail de
schrijver aan de hand van een vijftal schaalvragen in de vorm van een
semantische differentiaal. Omdat het bij divergeren en convergeren gaat om de
relatie tussen de gesprekspartners, bestond het cluster schrijverswaardering
vooral uit vragen die gaan over afstand tussen lezer en schrijver, zoals te zien is
in figuur 2.

Figuur 2 – Schrijverswaardering
Na de schrijversvragen moest de proefpersoon de totale interactie waarderen.
Om de kwaliteit van communicatie tussen klant en klantenservicemedewerker te
meten, is gebruik gemaakt van het cluster van Bailey en Pearson (1982; uit:
Sussman en Sproull, 1999), dat zijn waarde al heeft bewezen in eerder
onderzoek. De antwoordmogelijkheden zijn vanuit het Engels vertaald naar het
Nederlands. Het cluster van Bailey en Pearson is bovendien aangepast aan de
specifieke setting van klant-klantenservicecommunicatie, zoals te zien is in
figuur 3.
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Figuur 3 - Kwaliteit van communicatie

Het derde cluster bestond uit vragen over de kwaliteit van relatie tussen klant en
klantenservicemedewerker. Het is mogelijk dat aanspreekvorm de perceptie van
kwaliteit van relatie tussen klant en klantenservicemedewerker beïnvloedt. Zo
kan de lezer bij je-gebruik in de tekst een soort van geposeerde vriendschap
ervaren tussen de twee partijen (Jansen en Janssen, 2005). Daarom bevat het
cluster vragen die gaan over de klantgerichtheid van de
klantenservicemedewerker en de perceptie van de klant, zoals te zien is in figuur
4.

Figuur 4 - Kwaliteit van relatie

Naast de genoemde clusters bevatte de vragenlijst ook enkele losse vragen. Zo
kon de proefpersoon na het lezen van een e-mail de eerste gedachte opschrijven
die in hem opkwam. Bij de vragen over de gehele interactie werd de
proefpersoon gevraagd om de communicatie tussen klant en
klantenservicemedewerker te beoordelen met een rapportcijfer. Verder werd de
proefpersoon gevraagd hoe hij dacht dat de e-mailinteractie verder zou gaan. Er
kon daar worden ingevuld dat de klantenservice niet zou reageren, bij zijn eerste
antwoord zou blijven of met nieuwe antwoorden zou komen. Ook vulden
proefpersonen op een zevenpuntschaal in hoe groot de kans is dat de klant in de
toekomst zaken zou blijven doen met de organisatie (klein - groot). De laatste
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pagina van de vragenlijst bevatte vragen over demografische gegevens en
ervaring met het medium e-mail. Het onderzoek werd afgesloten met de vraag
of de proefpersoon wist welke aanspreekvormen de schrijvers van de e-mails
hanteerden en twee vragen naar voorkeur voor aanspreekvorm.

3.3 Proefpersonen
Aan dit onderzoek namen 160 proefpersonen deel, waarvan een lichte
meerderheid van het vrouwelijk geslacht was (51% vrouw, 49% man). De
leeftijd varieerde van 17 tot 80 jaar. Een ruime meerderheid van de
respondenten was hoog opgeleid en had een HBO-opleiding gevolgd (44,4%) of
Universitaire opleiding (38%). Slechts 6,9% van de proefpersonen had alleen
onderwijs genoten aan de middelbare school en 10,6% had een MBO-opleiding
gevolgd. Van alle proefpersonen gaf er één aan een voorkeur voor je te hebben
als een klant een klantenservicemedewerker aanspreekt. De anderen hadden
een voorkeur voor u. Bij de communicatie in de omgekeerde volgorde had echter
iedereen een voorkeur voor u en niemand voor je. Ten slotte had het merendeel
van de proefpersonen wel eens via e-mail een verzoek gedaan aan een
organisatie (93.1%).
Chikwadraattoetsen wijzen uit dat de geslacht (χ²(4)= 4.90; p= .30),
leeftijd (χ²(212)= 207.69; p= .57) en opleidingsniveau (χ²(12)= 7.55; p=.82)
gelijkmatig over de condities verdeeld zijn. Het is daarom niet nodig om op deze
variabelen onderscheid te maken in de rest van het verslag.

3.4 Design
In het experiment is gebruik gemaakt van vijf condities, met aanspreekvorm (u
of je) en accommodatie (behoud, divergentie of convergentie) als onafhankelijke
variabelen. De fictieve klant kon in de derde e-mail gebruik maken van de
aanspreekvormen u en je. Daarbij hij de aanspreekvorm uit zijn eerste e-mail
opnieuw

gebruiken,

maar

ook

kon

hij

zijn

stijl

aanpassen

aan

de

klantenservicemedewerker. Daarbij hanteerde hij een andere aanspreekvorm
dan de klantenservicemedewerker of juist dezelfde.
In dit experiment is gekozen voor de je-vorm als constante conditie. Ugebruik komt nog steeds veel voor in zakelijke communicatie, maar de je-vorm
raakt ook steeds meer ingeburgerd (Vermaas, 2005). We wilden onderzoeken in
hoeverre proefpersonen je-gebruik waarderen in een meer zakelijke setting. De
klant kon zich in de derde e-mails op twee manieren distantiëren van de
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klantenservicemedewerker: van vousvoyeren overgaan op tutoyeren en van
tutoyeren overgaan op vousvoyeren. De vijf tekstversies zagen er als volgt uit:
1.

je in de eerste e-mail - je in de tweede e-mail - je in de derde e-mail

2

u in de eerste e-mail - u in de tweede e-mail - je in de derde e-mail

3.

je in de eerste e-mail - je in de tweede e-mail - u in de derde e-mail

4.

u in de eerste e-mail - je in de tweede e-mail - je in de derde e-mail

5.

je in de eerste e-mail - je in de tweede e-mail - u in de derde e-mail

Er zijn in dit onderzoek vier contexten voor een zakelijke e-mailinteractie
gecreëerd, omdat eerder onderzoek heeft aangetoond dat interesse in het
tekstonderwerp van invloed kan zijn op de voorkeur voor aanspreekvorm (zoals
Jansen en Janssen, 2005). Elke proefpersoon las alle vier de interacties. Daarom
is per proefpersoon gerouleerd in volgorde, om volgorde-effecten uit te sluiten.
Om validiteitsredenen is ervoor gekozen om bij twee contexten de klanten in de
derde e-mail tevreden te laten zijn met de geboden hulp en bij twee contexten
niet. Als alle klanten tevreden zouden zijn, zouden de interacties onnatuurlijk
kunnen ogen.
Alle teksten werden aangeboden in de vorm van e-mails, omdat de
meeste mensen gebruikservaring met dit medium hebben. Wel is ervoor gekozen
de e-mailberichten op papier aan te bieden aan de proefpersonen, om praktische
redenen en vanwege het feit dat eerder onderzoek heeft aangetoond dat er geen
verschil bestaat tussen schriftelijke en digitale afname (Jansen en Janssen,
2005).

3.5 Procedure
Het merendeel van de proefpersonen werd in de trein benaderd, met de vraag of
ze wilden meedoen aan een onderzoek naar communicatie tussen een klant en
een klantenservicemedewerker. Bij instemming kregen ze een vragenlijst en een
tekstpakket aangereikt. In het tekstpakket vonden ze de vier interacties van drie
e-mails. Elke proefpersoon las de vier teksten in dezelfde conditie. Om volgordeeffecten uit te sluiten werd de volgorde van de interacties afgewisseld.
De proefpersonen lazen eerst de instructie op de voorkant van de
vragenlijst. Vervolgens lazen ze de e-mails en schreven na iedere e-mail een
gedachte op over de tekst en waardeerden de schrijver. Na het lezen van de drie
e-mails volgden enkele vragen over de totale interactie. Vervolgens begon
hetzelfde proces weer opnieuw, net zo lang totdat de vragen van alle vier de
interacties waren ingevuld. Verwacht werd dat de proefpersonen ondanks het
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lezen van vier interacties in dezelfde conditie het doel van het onderzoek niet
zouden raden. Het materiaal bestond immers uit vluchtige teksten en het lezen
was gefragmenteerd (na iedere e-mail volgde een aantal vragen). Het onderzoek
werd afgesloten met enkele vragen over demografische gegevens. Ook werd
gevraagd hoe de proefpersonen dachten over de aanspreekvormen in de tekst.
Het onderzoek nam ongeveer 25 minuten in beslag.

4.0 Resultaten
De

resultatensectie

begint

met

de

samenhang

binnen

de

verschillende

vragenclusters en enkele manipulatiechecks. Vervolgens worden algemene
analyses van aanspreekvorm behandeld en effecten van het wisselen van
aanspreekvorm binnen een e-mailinteractie. Ten slotte wordt geprobeerd de
eerder gevonden resultaten te verklaren

aan de hand van een viertal

aanvullende analyses.

4.1 Betrouwbaarheid
De vragenlijst van dit onderzoek bevat drie groepen vragen die respectievelijk de
constructen zenderwaardering, kwaliteit van communicatie en kwaliteit van de
relatie tussen klant en klantenservicemedewerker meten. Zoals tabel 1 toont,
meten de vijf vragen over zenderwaardering hetzelfde construct (Chronbach’s
α= .77), net als de vier waarderingsvragen over communicatie (Chronbach’s α =
.78). Van deze constructen zijn de vragen samengenomen en is er een
gemiddelde score uitgerekend. Bij de vier vragen over de kwaliteit van
samenwerking tussen klant en klantenservicemedewerker is er een gemiddelde
gemaakt van drie vragen (Chronbach’s α = .67). De vraag De klant ziet de
klantenservicemedewerker als zijn/ haar ondergeschikte meet niet hetzelfde
construct als de andere vragen en wordt in de rest van de resultatensectie apart
behandeld. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door het perspectief: in tegenstelling
tot deze vraag zijn de vragen die wel samenhangen gesteld vanuit het
perspectief van de klantenservicemedewerker.
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C Construct
Zenderwaardering

Kwaliteit communicatie

Kwaliteit relatie

Betrouwbaarheid Vragen
α= .77
(niet) duidelijk
(niet) behulpzaam
(niet) afstandelijk
(niet) vriendelijk
(niet) betrokken
α= .78
vaag – precies
betekenisloos – betekenisvol
destructief – constructief
conflictueus – harmonieus
α= .67
maximaal servicegericht
voelt zich niet verplicht hulp te
leveren
dient belangen werkgever

Tabel 1 - Betrouwbaarheid en vragen per construct

4.2 Manipulatiecheck
Om effecten van onderwerp uit te sluiten is er manipulatiecheck uitgevoerd.
Hoewel de onderwerpen onder meer op het gebied van schrijverswaardering van
elkaar verschillen (F(3, 1919)= 35.01; p< .001), is er in de analyse toch voor
gekozen alle onderwerpen samen te nemen. Een Anova wijst namelijk uit dat het
verschil in onderwerp de effecten van conditie op waardering van de schrijver
niet beïnvloedt (F(12,1920)= .27; p= .994). Ook bestaat er geen interactieeffect van onderwerp en conditie bij de gepercipieerde kwaliteit van de
communicatie tussen klant en klantenservicemedewerker (F(12, 639)= .78; p=
.67) en bij het rapportcijfer (F(12, 492)= .40; p= .97). Omdat er over het
algemeen geen effect van onderwerp is gevonden, is er vanuit gegaan dat de
onderwerpen ook twee-aan-twee niet verschillen: de interacties waarbij de klant
tevreden is met de geboden hulp, verschillen niet van de interacties waarbij de
klant minder tevreden is.

4.3 Algemene resultaten
4.3.1 Effecten per interactie
Door dit onderzoek wilden we onder meer te weten komen welke aanspreekvorm
de lezers het meest waarderen. Om dit te onderzoeken is gebruik gemaakt van
een Anova (F) met conditie als onafhankelijke en zenderwaardering als
afhankelijke variabele. De gemiddelden zijn te vinden in tabel 2 op de volgende
pagina. De proefpersonen waardeerden de schrijvers hoger bij de constante jeje-je-conditie dan bij de convergerende u-je-je-conditie (F(4, 1920)= 4.66; p<
.01). Ook de schrijvers in de u-u-je-conditie konden rekenen op hogere
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waarderingen dan de schrijvers in de u-je-je-conditie (F(4, 1920)= 4.66; p<
.05). Op het eerste gezicht lijken lezers van e-mails het vooral belangrijk te
vinden dat de aanspreekvormen van de eerste en tweede e-mails van de
interactie overeenkomen. Dit blijkt echter niet uit analyses tussen de andere
condities, daar is geen effect gevonden.
In tabel 2 is ook te zien dat de gemiddeldes tussen de condities bij geen
van de andere clusters én niet bij de vraag over ondergeschiktheid en het
rapportcijfer grote verschillen vertonen. Bij de kwaliteit van de communicatie
werden dan ook helemaal geen verschillen aangetroffen (F(4, 638)= .41; p=
.80). Hetzelfde geldt voor het construct samenwerking (F(4, 638)= .52; p= .73)
en de vraag of de klant de klantenservice medewerker als ondergeschikte
beschouwd (F(4, 637)= 46; p= .77). Ook de rapportcijfers verschillen niet
tussen de condities (F(4, 491)= .15; p= .96).

4.3.2 Effecten per e-mail
Analyses per e-mail leverden een aantal moeilijk te interpreteren effecten op:
allereerst werd in de eerste e-mail een schrijver met u-gebruik hoger
gewaardeerd dan een schrijver met je-gebruik, maar alleen bij een vergelijking
van de u-je-je-versie en de je-je-je-versie (F(4,639)= 3.64; p< .05). Daarnaast
is er een verschil in waardering gevonden tussen twee condities waar in de
eerste e-mail u als aanspreekvorm werd gebruikt, namelijk de u-je-je-versie en
de u-u-je-versie (F(4,639)= 3.64; p< .05). Het u-gebruik in de eerste e-mail
werd hoger gewaardeerd wanneer ook de klantenservice in de tweede e-mail
gebruik maakte van u. Bij je-gebruik gold dit echter niet: een vergelijking van de
je-u-u en de je-je-u-versies leverde geen verschil in zenderwaardering op bij de
eerste e-mails. Bij de tweede en derde e-mails verschilden geen van de condities
van elkaar (respectievelijk: F(4, 639)= 1.35; p= .25 en F(4, 639)= .81; p= .52).
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4.4 Aanpassen en afwijken
4.4.1 Convergentie/ divergentie
We wilden ook onderzoeken wat de invloed van divergeren en convergeren op de
schrijverswaardering is. Hiervoor is onderzocht of schrijverswaardering van de
derde e-mails beïnvloed wordt door een verandering van aanspreekvorm in de
derde e-mails. De convergentie en divergentie vonden immers plaats in de derde
e-mails. Geheel in lijn met de bij conditie gevonden effecten tonen de t-toetsen
aan dat het lezers niet uitmaakt of de schrijver zich aanpast aan of juist afstand
neemt van zijn gesprekspartner. De schrijver werd namelijk niet hoger of lager
gewaardeerd bij de convergerende condities (t(638)= 1.30; p= .19) en ook niet
bij de divergerende versies (t(638)= -.05; p= .96). Ook op de totale scores van
kwaliteit van communicatie vonden we geen verschillen door het al dan niet
convergeren (t(637)= .50; p= .62) of divergeren (t(637)= .41; p =.68) in de
derde e-mails. Hetzelfde geldt voor het construct kwaliteit van de relatie
(t(637)= .97; p= .34 en t(637)= -1.11; p= .27) en de vraag of de klant de
klantenservicemedewerker als zijn ondergeschikte beschouwd (t(636)= .80; p=
.42 en t(636)= -.61; p= .54). Ten slotte was er ook geen verschil waar te
nemen op het gemiddelde rapportcijfer bij convergentie (t(490)= -.57; p= .57)
en divergentie (t(490)= .13; p= .90).

4.4.2 Veranderingsrichting
Het is mogelijk dat de richting van verandering van invloed is op de waardering.
Gaat de klant over van u naar je of juist van je naar u? Als de klant zich
distantieerde bij de divergente versies door je-gebruik waardeerde hij schrijver
van de derde e-mail echter niet anders dan wanneer er sprake was van een
verschuiving van je-gebruik naar u-gebruik (t(250)= -.60; p= .55). Ook leverde
dat geen verschillen op bij de waardering van communicatie en de waardering
van relatie (t(250)= -.46; p= .65 en t(250)= .18; p= .86). Bovendien
beschouwde de klant de klantenservicemedewerker niet meer of minder als
ondergeschikt en verschilde het rapportcijfer niet (t(25)= .57; p= .57 en
t(203)= -.16; p= .87), zoals ook te zien is in tabel 3.
Het maakte voor de zenderwaardering ook niet uit of de klant zich aan de
klantenservicemedewerker

aanpast

door

te

tutoyeren

of

te

vousvoyeren

(t(258)= .55; p= .58). Met andere woorden: schrijvers die overgingen van je
naar u werden hetzelfde gewaardeerd als de schrijvers die wisselden van u naar
je. Tussen de e-mails van klanten die overgingen op u-gebruik en e-mails van
klanten

die

overgingen

op

je-gebruik

vonden

we

bij

de

kwaliteit

van

25 |

Aanspreken en e-mailinteractie
communicatie ook geen verschillen (t(257)= .65; p=.52). Net als bij de kwaliteit
van de relatie (t(257)= .68; p= .50), het rapportcijfer (t(196)= .13; p= .90) en
de

vraag

over

het

beschouwen

van

de

klantenservicemedewerker

als

ondergeschikt (t(256)= 1.05; p= .29).

Veranderingsrichting

Divergeren

Van u naar je
Van je naar u
Convergeren Van u naar je
Van je naar u

Kwaliteit
communicatie

5.15 (1.16)
5.08 (1.22)
5.16 (1.14)
5.06 (1.19)

Kwaliteit
relatie

4.67 (1.53)
4.70 (1.58)
4.60 (1.49)
4.47 (1.45)

Klant ziet
medewerker
als ondergeschikt
4.90 (2.05)
5.05 (1.99)
4.97 (1.83)
4.72 (1.99)

Rapportcijfer

6.98 (1.03)
6.95 (1.33)
7.02 (1.12)
7.00 (1.36)

Tabel 3 – Gemiddelde scores (standaarddeviaties) per veranderingsvorm per
veranderingsrichting

4.5 Overige analyses
4.5.1 Aanspreekvorm onthouden
Het uitblijven van verschillen heeft er mogelijk mee te maken dat de
proefpersonen tijdens het leesproces simpelweg weinig aandacht hebben
besteed aan de aanspreekvorm. Dit blijkt het geval, zoals te zien is in tabel 4.
Van alle proefpersonen had minder dan een derde (32%) alle aanspreekvormen
goed onthouden. Het merendeel (36%) noteerde van twee e-mails de juiste
aanspreekvorm Van de personen bij wie de aanspreekvorm nog minder was
opgevallen, wist 17.3% van geen van de e-mails de aanspreekvorm goed op te
schrijven en 14.3% van slechts één e-mail. Uit deze gegevens blijkt dat het
merendeel van de proefpersonen (68%) de aanspreekvorm niet goed heeft
onthouden en hoogstwaarschijnlijk weinig aandacht daaraan heeft besteed
tijdens het lezen.

Aanspreekvormen onthouden
Drie e-mails Twee e-mails Een e-mail Geen e-mail
Aantal proefpersonen 48 (32%)

54 (36%)

22 (14.3%) 26 (17.3%)

Tabel 4 – Aantal proefpersonen (%) per aantal onthouden aanspreekvormen
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Een Mann-Whitney U toets toont aan dat dat binnen de groep mensen die alle
aanspreekvormen heeft onthouden, er tussen divergeren of convergeren geen
verschil

is in

zenderwaardering

(Mann-Whitney U(-.86)=

126;

p=

.39),

waardering van de communicatie (Mann-Whitney U(-.73)= 130; p= .46) en
waardering van de kwaliteit van communicatie (Mann-Whitney U(-.93)= 124; p=
.35). Ook bij het rapportcijfer en de vraag over ondergeschiktheid zijn geen
verschillen gevonden (respectievelijk: Mann-Whitney U(-.85)= 78; p= .39 en
Mann-Whitney U(-1.51)= 108 p= .13).
Verrassender is het dat het de proefpersonen niet uitmaakt of er
overgegaan is van u op je, of andersom. De zender werd niet anders
gewaardeerd (Mann-Whitney U(-.90)= 120.50; p= .37), net als de communicatie
(Mann-Whitney U(-1.12)= 114; p= .26) en de kwaliteit van de relatie (MannWhitney U(-1.23)= 110.5; p= .22). Hetzelfde geldt wederom
rapportcijfer

(Mann-Whitney

U(-.68)=

76;

p=

.49)

en

de

voor het

vraag

over

ondergeschiktheid (Mann-Whitney U(-.75)= 125.50; p= .45). Het lijkt er op dat
zelfs de mensen die alle aanspreekvormen goed hadden weinig waarde hechtten
aan de aanspreekvorm. Het maakte immers voor hen niet uit of er gebruik was
gemaakt van u of je.

4.5.2 Gedachten proefpersoon
Sommige proefpersonen schreven meerdere gedachten op. In dat geval is alleen
de eerste gedachte meegenomen bij de codering, tenzij één van de andere
gedachten te maken had met tutoyeren. In dat geval is die gedachte
geanalyseerd. Dit onderzoek gaat immers over aanspreekvormen. Uit de analyse
van de opgeschreven gedachten blijkt dat weinig proefpersonen zich hebben
gestoord aan of verwonderd over de aanspreekvorm: van alle opgeschreven
gedachten ging slechts ging slechts 9% (129 gedachtes) over het tutoyeren of
vousvoyeren. Omdat de groep mensen die over aanspreekvormen dachten zeer
klein is, zijn er geen verder berekeningen uitgevoerd met deze groep.
Ondanks dat ze weinig over aanspreekvormen opschreven, besteedden de
proefpersonen wel de meeste aandacht aan de vorm van de tekst: 45.8% van de
gedachtes (655 gedachtes) ging over de vorm van de tekst, 27.7% (396
gedachtes) ging over de inhoud en 26.6% (380 gedachtes) ging over de
schrijver.

De

onderwerpgroep

blijkt

echter

niet

te

correleren

met

zenderwaardering, waardering van de communicatie en kwaliteit van de relatie,
rapportcijfer en beeld van de klant (in alle gevallen: Spearmans p> .05).
Mogelijk is een ongelijkmatige verdeling van onderwerpgroepen over de
condities de oorzaak van het niet correleren. Een chikwadraattoets wijst uit dat
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de onderwerpgroepen ongelijk verdeeld zijn (χ²(8)= 78.68; p< .001). Zo is in
tabel 5 te zien dat de proefpersonen vooral bij de je-je-u-conditie veel
commentaar op de inhoud hadden.
Van alle gedachten was 52.8% (701 gedachtes) negatief van aard. De
valentie blijkt te correleren met de kwaliteit van de communicatie, kwaliteit van
de relatie en de vraag over ondergeschiktheid (Spearmans p< .001, Spearmans
p< .05 en Spearmans p<.05). De resultaten zijn echter niet eenduidig: wanneer
de proefpersoon een positieve gedachte uitte, waardeerde hij de communicatie
hoger, maar de kwaliteit van de relatie juist lager. De positieve proefpersonen
meenden dat de klant de klantenservicemedewerker minder als ondergeschikt
beschouwd. Het is echter mogelijk dat ook deze correlaties besmet zijn door een
ongelijkmatige verdeling (χ²(4)= 15.39; p< .005). Zo is in tabel 6 te zien dat de
u-je-je-conditie weinig positief is ontvangen.

Conditie
Je-je-je
Je-je-u
u-u-je
Je-u-u
u-je-je
Totaal

Onderwerp van de gedachte
Tekst
Schrijver
Inhoud
152 (49.8%) 90 (29.5%)
63 (20.7%)
89 (28.4%)
91 (29.1%)
133 (42.5%)
149 (48.7%) 82 (26.8%)
75 (24.5%)
107 (43.9%) 71 (29.1%)
66 (27.0%)
158 (60.1%) 46 (17.5%)
59 (22.4%)
655 (45.8%) 380 (26.6%) 396 (27.7%)

Totaal
305 (21.3%)
313 (21.9%)
306 (21.4%)
244 (17.1%)
263 (18.4%)
1431 (100%)

Tabel 5 - Aantal gedachten per onderwerp per conditie (% per conditie en over totaal)

Conditie
Je-je-je
Je-je-u
u-u-je
Je-u-u
u-je-je
Totaal

Valentie van de gedachte
Negatief
Positief
124 (45.4%)
149 (54.6%)
158 (53.0%)
140 (47.0%)
157 (54.0%)
134 (46.0%)
138 (62.7%)
82 (37.3%)
124 (50.4%)
122 (49.6%)
701 (52.8%)
627 (47.2%)

Totaal
273 (20.6%)
298 (22.4%)
291 (21.9%)
220 (16.6%)
246 (18.5%)
1328 (100%)

Tabel 6 - Valentie van gedachte per conditie (% per conditie en over totaal)
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Mensen kunnen door een aanspreekvorm negatief hebben gedacht over de tekst,
maar dat hebben geuit in hun gedachtes over de schrijver. Mensen die een tekst
van een slecht niveau vinden, zijn namelijk vooral ontevreden over de schrijver
en niet over de tekst zelf (Areni en Sparks, 2005). Hoewel de valentie niet gelijk
verdeeld is over het onderwerp van de gedachte (χ²(2)= 32.84; p< .001), is het
in dit experiment niet zo dat het merendeel van de negatieve gedachtes over de
schrijver gaat. Tabel 7 laat zien dat het verschil tussen het aantal positieve en
negatieve gedachtes vooral groot is bij de gedachtes over de inhoud (123
tegenover 218), minder bij de gedachtes over de tekst (346 tegenover 285) en
het kleinst bij de gedachten over de schrijver (158 tegenover 198). Het aantal
negatieve gedachtes over de tekst is niet kleiner dan het aantal over de
schrijver, maar juist groter. We kunnen daardoor niet concluderen dat het aantal
gedachtes over aanspreekvorm zo laag is doordat de negatief gestemden hun
blik

verleggen

naar

de

schrijver.

Het

lijkt

erop

dat

de

proefpersonen

daadwerkelijk weinig aandacht hebben besteed aan aanspreekvorm.

Onderwerp van de gedachte
Tekst
Conditie
Je-je-je

Negatief
54 (38.8%)

Positief
85 (61.2%)

Schrijver
Negatief
Positief
40 (46.5%)
46 (53.5%)

Inhoud
Negatief
Positief
30 (62.5%)
18 (37.5%)

Je-je-u

47 (53.4%)

41 (46.6%)

44 (51.8%)

41 (48.2%)

67 (53.6%)

58 (46.4%)

u-u-je

61 (43.0%)

81 (57.0%)

45 (57.0%)

34 (43.0%)

51 (72.9%)

19 (27.1%)

Je-u-u

59 (55.1%)

48 (44.9%)

44 (68.6%)

20 (31.3%)

35 (71.4%)

14 (28.6%)

u-je-je

64 (41.3%)

91 (58.7%)

25 (59.5%)

17 (40.5%)

35 (71.4%)

14 (28.6%)

Totaal

285 (45.2%)

346 (54.8%)

198 (55.6%)

158 (44.4%)

218 (63.9%)

123 (36.1%)

Tabel 7 - Aantal gedachten per onderwerp per conditie (% over totaal aantal positieve en
negatieve gedachten onderwerp)

4.5.3 Leeftijdgebonden voorkeur
Wel kan leeftijd een rol hebben gespeeld bij voorkeur voor aanspreekvorm.
Mogelijk heeft het uitblijven van verschillen ermee te maken dat er tot dusverre
geen onderscheid is gemaakt tussen verschillende leeftijdsgroepen. Eerder
onderzoek gaf wisselende resultaten van leeftijdsgebonden voorkeur voor
aanspreekvorm. De leeftijd wel of niet een rol kan spelen bij voorkeur voor
aanspreekvorm is namelijk bewezen: er is onderzoek bekend waarin is
uitgewezen dat ouderen het liefst met u worden aangesproken

(onder meer

Jansen, 2007), maar ook onderzoek waarbij ouderen juist je prefereren (zoals
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Van Zalk en Jansen, 2004) of waarbij leeftijd geen rol speelt voor de
geprefereerde aanspreekvorm (zoals Jansen en Janssen, 2005).
Op basis van percentage zijn de proefpersonen ingedeeld in vier gelijke
leeftijdsgroepen: van 17-22 jaar, 23- 36 jaar, 37-55 jaar en 56-80 jaar. Deze
groepen zijn vervolgens met elkaar vergeleken. Uit een Anova blijkt dat leeftijd
geen invloed heeft op een effect van conditie op zenderwaardering (F(12, 140)=
1.12; p= .35), kwaliteit van communicatie (F(12, 139)= 1.51; p= .129) en
kwaliteit van relatie (F(12, 139)= .74; p= .71). Zo ook niet op het rapportcijfer
(F(12,

103)=

1.46;

p=

.15)

en

de

vraag

of

de

klant

de

klantenservicemedewerker als ondergeschikt beschouwd (F(12, 138)= 1.10; p=
.37). Met andere woorden: er is geen interactie tussen leeftijd en conditie
waargenomen.
Ook is er op alle variabelen geen interactie-effect gevonden tussen
leeftijd en richting van verandering bij de divergerende condities (van u naar je
of andersom): niet op zenderwaardering (F(3, 55)= 1.52; p= .22), kwaliteit van
de communicatie (F(3, 55)= .39; p= .76) en kwaliteit van relatie (F(3, 55)= .88;
p= .46). Ook niet op het rapportcijfer (F(3, 43)= 1.91; p= .33) en de vraag over
ondergeschiktheid (F(3, 55)= .72; p= .55). Bij de convergerende condities vond
er ook geen interactie-effect plaats bij zenderwaardering (F(3, 57)= 1.19; p=
.32), kwaliteit van communicatie (F(3, 56)= .49; p=.69) en kwaliteit van relatie
(F3, 56)= .25; p= .87). Ten slotte was er geen interactie-effect bij rapportcijfer
(F(3, 41)= .93; p=.43) en bij de vraag over ondergeschiktheid (F(3, 55)= .29;
p= .84). Ouderen hebben dus niet een grotere voorkeur voor je-gebruik of ugebruik dan jongeren.
4.5.4 E-mailvoorkeur en –ervaring
Ten slotte kunnen ook de waardering van e-mail en het e-mailgebruik van
invloed zijn op de resultaten. Mensen die niet graag e-mailen kunnen
gefrustreerd raken als zij een e-mail moeten lezen. Daardoor zouden ze lagere
waarderingen geven dan de groep die wel graag van e-mail gebruik maakt.
Hiervan is echter geen sprake: e-mailvoorkeur blijkt niet samen te hangen met
zenderwaardering (Mann-Whitney U (-.85)= 1981.50; p= .39), kwaliteit van
communicatie (Mann-Whitney U (-.62)= 2022,50; p= .54) en kwaliteit van
relatie (Mann-Whitney U (-.98)= 1935.50; p= .33). Hetzelfde geldt bij het
rapportcijfer (Mann-Whitney U (-1.67)= 1092; p= .09) en de vraag over
ondergeschiktheid (F(-1.23)= 1824; p= .22). Ook maakt het voor de waardering
niet uit of de proefpersoon frequent of zelden e-mailt. Geen van de variabelen
correleert met e-mailervaring (in alle gevallen: Spearmans p> .05). Mensen die

30 |

Een onderzoek naar aanspreekvorm in meerzijdige communicatie
vaak e-mailen geven dus geen hogere waarderingen dan mensen die nooit of
zelden een e-mail versturen.

5.0 Conclusie en discussie
Dit onderzoek diende om de volgende vragen te beantwoorden:
1.

In hoeverre bestaat er een verschil in waardering tussen u en je in
zakelijke e-mailinteracties?

2.

In hoeverre speelt aanpassing aan de gesprekspartner een rol bij de
voorkeur voor u of je?

Uit onderzoek met e-mails van klanten en klantenservicemedewerkers blijkt dat
het lezers niet uitmaakt welke aanspreekvorm er wordt gebruikt in een tekst.
Over het algemeen waardeerden de proefpersonen de teksten met u-vorm niet
anders dan teksten met je-vorm. Leeftijd, e-mailervaring en de waardering van
e-mail bleken daarbij geen rol te spelen. Het maakte de proefpersonen verder
niet uit of de klant convergeerde of divergeerde en in welke richting dat
gebeurde. Tenslotte bleek het hun ook niet uit te maken of de klant in de laatste
e-mail afstand nam van de klantenservice of juist toenadering zocht: onderwerp
bleek effecten van conditie niet te beïnvloeden.
Dit onderzoek heeft niet meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de vraag
welke aanspreekvorm het meest gewaardeerd wordt. Sterker nog: er is geen
verschil gevonden tussen u en je. De proefpersonen in dit onderzoek spraken
weliswaar een voorkeur uit voor u, net als bij Jansen en Janssen (2005) , maar
deze bleek niet uit de antwoorden op de schaalvragen: u en je werden hetzelfde
gewaardeerd. Logisch zou zijn dat de proefpersonen je-gebruik lager beoordelen,
maar dit is niet gebeurd. Mogelijk hebben de respondenten bij de vraag welke
aanspreekvorm hun voorkeur geniet sociaal wenselijk geantwoord. Vermaas
(2005) denkt namelijk dat we u zeggen, omdat we denken dat dat van ons
verwacht wordt.
Verder kan het uitblijven van verschillen ermee te maken hebben dat de
lezers weinig aandacht hebben besteed aan de aanspreekvorm in de e-mails. Dit
blijkt uit het aantal proefpersonen dat de aanspreekvorm was opgevallen.
Slechts 32% van de proefpersonen wist na het lezen welke aanspreekvormen hij
was tegengekomen in de tekst. De overige 68% had minder aandacht besteed
aan de aanspreekvormen. Ook ging van alle genoteerde gedachten slechts 9%
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over tutoyeren of vousvoyeren. Het is mogelijk dat mensen hun oordeel over de
aanspreekvorm uiten in gedachten over de schrijver (Areni en Sparks, 2005),
maar hiervan bleek in dit onderzoek geen sprake.
Een andere mogelijke oorzaak is dat de proefpersonen teksten lazen die
niet direct aan hen gericht waren. Ze waren getuige van een interactie tussen
klant en klantenservicemedewerker en namen daar niet zelf deel aan. Als de
lezer wordt aangesproken, raakt hij meer betrokken bij de tekst (Hoeken, 2008;
Jaspers, 1987). Maar in de klantenservicecommunicatie heeft je of u geen
betrekking op de lezer, maar op de klant of klantenservicemedewerker.
Daardoor zou het kunnen zijn dat de lezers de aanspreekvorm minder belangrijk
hebben gevonden.
Bovendien kunnen lezers moeilijker een beeld krijgen van een schrijver
dan luisteraars van een spreker (Jansen en Janssen, 2005). In een gesprek heeft
een ontvanger veel meer bronnen ter beschikking om een mening over de
zender te vormen. Hij kijkt naar expressie, luistert naar intonatie en let
natuurlijk op de boodschap zelf. Een lezer kan alleen een mening vormen op
basis van de gelezen tekst. Daardoor kan hij moeilijker een mensbeeld krijgen
van de schrijver. Gesproken interacties zouden daarom wel een verschil in
aanspreekvorm kunnen opleveren, in tegenstelling tot e-mailinteracties.
Het uitblijven van verschillen kan ook te maken hebben met een keuze
voor je. Van den Toorn (1984) beweert namelijk dat deze aanspreekvorm erg
impliciet is. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat lezers je niet opvatten als directe
aanspreekvorm, maar als derde persoonsvorm, vergelijkbaar met men. In dat
geval ervaren ze je niet als meer betrokken dan u. Bovendien worden beide
aanspreekvormen gebruikt in gesprekken met onbekenden, terwijl jij vooral
tegen bekenden wordt gebruikt. Een vergelijking van u en jij zou andere
resultaten kunnen opleveren.
Hoewel Jansen en Janssen (2005) concludeerden dat voorkeur voor
aanspreekvorm niet afhankelijk is van afnamekanaal, is het mogelijk dat de
proefpersonen de e-mails op papier als onnatuurlijk hebben beschouwd. Normaal
lees je een e-mail op een computerscherm en niet op papier. Bovendien zijn emails op papier minder interactief: er wordt niet heen en weer gecommuniceerd,
alle teksten waren op hetzelfde moment en op dezelfde tijd aanwezig. Met
andere woorden: e-mail op papier krijgt een meer statisch karakter. Dit kan ook
een reden zijn dat het niet uitmaakte of een tekst divergeerde of convergeerde.
De proefpersonen zagen de interacties als één tekst.
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Tot slot kent dit onderzoek beperkingen die van invloed kunnen zijn op
moeilijk te verklaren uitkomsten bij de gedachten van de proefpersonen. Ten
eerste zijn de gedachten van de proefpersonen slechts door één beoordelaar
gecodeerd, waardoor er geen andere beoordelaar met een objectieve blik de
codering heeft gecontroleerd. Ook heeft er geen discussie plaatsgevonden bij
elke gecodeerde gedachte. Mogelijk verklaart dit waarom de proefpersonen bij
de je-je-u-conditie meer commentaar hadden op de inhoud van de tekst dan bij
de andere condities en waarom mensen met een positieve gedachte de
communicatie hoger waardeerden, maar de kwaliteit van de relatie lager.
Mogelijk had een codering met meerdere beoordelaars tot andere uitkomsten
geleid.
Feit is dat eerder onderzoek over aanspreekvorm wisselende resultaten gaf en in
dit onderzoek geen verschillen zijn gevonden. Zowel in dit onderzoek als in
voorgaand onderzoek stond veelal de rol van de lezer of luisteraar centraal. Het
is echter mogelijk dat aanspreekvorm vooral een probleem is van de schrijver of
spreker. Het maakt mensen nauwelijks uit hoe ze worden aangesproken, maar
wel hoe ze zelf een ander moeten aanspreken. Ze vinden het moeilijk om een
keuze te maken tussen je of u. Er is sprake van ‘onzekerheid over de relatie tot
de aangesprokene en de situatie van het moment’ (Grezel, 2002).
Vervolgonderzoek moet meer aandacht besteden aan de rol van de zender.
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Bijlage A: tekstversies

Je-je-je

From: Laurens Oostendorp
To: info@care4africa.com
Sent: Wednesday, September 8, 2010 15:17
Subject: Nourish Grafton
(…),
Op care4africa.nl las ik een bericht over je project Nourish Grafton in Sierra
Leone, waar je organisatie al 10 jaar werkt om het land weer te herstellen
van de burgeroorlog. Het heeft me ontroerd dat er in de randgebieden van
grote steden als Freetown nog grote armoede en honger heerst. Met Nourish
Grafton zou ik je daarom in principe graag verder willen helpen.
Wel zou ik graag aanvullende informatie ontvangen over hoe de inkomsten
precies worden besteed. Kun je me die toesturen?
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: info@care4africa.com
To: Laurens Oostendorp
Sent: Wednesday, September 8, 2010 16:02
Subject: Re: Nourish Grafton
(…),
Hartelijk dank voor je interesse in Care4Africa. We zijn blij te horen dat je ons
werk waardeert. Wat betreft je verzoek: mensen die meer informatie willen
ontvangen over Nourish Grafton of over één van onze andere projecten,
kunnen we een gratis brochure aanbieden. Voor verdere informatie is het
mogelijk contact op te nemen met onze telefoondienst via 020 - 433 4444
(ma-vr van 8.30 tot 21.30 uur en zat van 9.00 tot 14.30 uur).
We hopen je voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Laurens Oostendorp
To: info@care4africa.com
Sent: Wednesday, September 8, 2010 16:14
Subject: Re: Re: Nourish Grafton
(…),
Dank je voor je snelle reactie. Ik ontvang graag een brochure over Nourish
Grafton op onderstaand adres. Ik ben daarnaast geïnteresseerd in je
projecten in Liberia en Ethiopie. Als ik het goed begrijp krijgen de kinderen
daar nu les onder bomen zonder goed materiaal. Van het ingezamelde geld
worden daar scholen gebouwd en nieuw lesmateriaal aangeschaft? Zou je
me kunnen vertellen op welke manier ik extra ondersteuning kan bieden aan
die projecten?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Saskia de Waal
To: klantenservice@coffeeroma.nl
Sent: Tuesday, October 12, 2010 10.03
Subject: Aroma E340 probleem
(…),
Ik mail je over een probleem met mijn Aroma E340. Een half jaar geleden
besloot ik het koffiezetapparaat aan te schaffen. Ik was erg tevreden met
mijn aankoop, onder meer door de lekkere koffie. Maar sinds een paar dagen
maakt het apparaat veel geluid tijdens het koffiezetten en komt er weinig
koffie uit die nog koud is ook. Kun je me zeggen of ik iets verkeerds doe? Of
weet je anders wat er aan de hand is?
Ik hoop dat je me kunt helpen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: klantenservice@coffeeroma.nl
To: Saskia de Waal
Sent: Wednesday, October 13, 2010 11:34
Subject: Re: Aroma E340 probleem
(…),
Het is waarschijnlijk dat je problemen worden veroorzaakt door kalk in de
Aroma koffiemachine. Ontkalk je de Aroma wel regelmatig? We adviseren
om dit bij voorkeur 4 tot 6 keer per jaar te doen. Anders kan de machine
permanent en onherstelbaar worden beschadigd. De ontkalkprocedure vind
je in de bijlage van deze mail of in de gebruikershandleiding van de machine.
We hopen dat je problemen hierdoor worden verholpen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Saskia de Waal
To: klantenservice@coffeeroma.nl
Sent: Wednesday, October 13, 2010 15:17
Subject: Re: Re: Aroma E340 probleem
(…),
Je tip heeft gewerkt, daarvoor wil ik je bedanken. Ik heb het apparaat een
paar keer ontkalkt en het werkt weer als vanouds. Je raadt overigens aan om
het apparaat 4 tot 6 keer per jaar te ontkalken, maar op internet las ik dat het
minimaal om de 3 weken moet gebeuren. Kun je me zeggen of het
verstandig is om per jaar zo vaak mogelijk te ontkalken? Of is dat juist
schadelijk voor het apparaat?
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Tijmen Jansen
To: klantenservice@stilodrez.nl
Sent: Friday, May 14, 2010 11:28
Subject: bestelling niet ontvangen
(…)
Ik mail je naar aanleiding van een bestelling die ik nu 15 dagen geleden
online heb gedaan via je website stilodrez.nl. Het gaat om een Esprit Men
Casual pullover (maat: L, bestelnummer: 868-27-754). In de omschrijving
stond dat de bestelling binnen 10 werkdagen zou worden geleverd. Maar tot
op heden heb ik nog niets ontvangen. Kun je mij zeggen wat er is
misgegaan?
Ik hoop dat je ervoor kunt zorgen dat de bestelling zo spoedig mogelijk
arriveert.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Tijmen Jansen
To: klantenservice@stilodrez.nl
Sent: Friday, May 14, 2010 14:23
Subject: Re: bestelling niet ontvangen

(...)
Onze excuses voor het ongemak. Waarschijnlijk is er iets misgegaan tijdens
de bestelprocedure: je bestelling is niet terug te vinden in ons systeem. We
kunnen de bestelling opnieuw invoeren. De pullover wordt dan binnen enkele
dagen geleverd. Je ontvangt dan een acceptgiro om aan de betaling te
voldoen. Als je voorkeur hebt voor een andere betalingswijze, zoals iDeal of
creditcard, raden we je aan het product opnieuw te bestellen via onze
website.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Tijmen Jansen
To: klantenservice@stilodrez.nl
Sent: Friday, May 14, 2010 19:28
Subject: Re: Re: bestelling niet ontvangen
(…),
Je mailt dat er waarschijnlijk iets is misgegaan tijdens de bestelprocedure,
maar hoe verklaar je dan dat ik gewoon een bevestigingsmail van de
bestelling heb ontvangen? Wel is er geen bedrag van mijn bankrekening
afgeschreven, zo zag ik net. Het lijkt me waarschijnlijker dat de fout is
gemaakt in de sales administratie. Ik hoop dat je ervoor wilt zorgen dat ik
alsnog de pullover zo snel mogelijk ontvang. Betaling via acceptgiro is geen
probleem.
Alvast bedankt voor je medewerking.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Loes Konings
To: lezersservice@sportleven.nl
Sent: Thursday, January 20, 2011 18: 06
Subject: bezorgproblemen Sportleven
(…),
Ik mail je naar aanleiding van een probleem met de bezorging van
Sportleven. Ik heb het tijdschrift in de afgelopen drie weken twee keer niet op
woensdag ontvangen. Beide keren heb ik gebeld met de lezersservice,
waarna ik het tijdschrift een paar dagen later ontving. Je kunt je vast wel
voorstellen dat ik over de bezorging niet tevreden ben.
Ik hoop dan ook dat je ervoor wilt zorgen dat ik Sportleven elke week gewoon
op tijd kan ontvangen en lezen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: lezersservice@sportleven.nl
To: Loes Konings
Sent: Thursday, January 20, 2011 09:43
Subject: Re: bezorgproblemen Sportleven
(…)
Sportleven hecht veel waarde aan de mening en het leesplezier van
abonnees. Het spijt ons dan ook te lezen dat je ontevreden bent over de
bezorging van Sportleven. We hebben contact opgenomen met de
bezorgdienst en gaan er vanuit dat je probleem tot het verleden behoort. Als
dit niet het geval is, vragen we je wederom contact met ons op te nemen. We
hopen je naar volle tevredenheid te hebben geholpen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Loes Konings
To: lezersservice@sportleven.nl
Sent: Thursday, February 3, 2011 08:34
Subject: Re: Re: bezorgproblemen Sportleven
(…)
Ik mail je naar aanleiding van je vorige e-mail. Ik moest je mailen als
Sportleven weer niet werd bezorgd. Na je antwoord is het een week goed
gegaan met de bezorging, maar gisteren was het weer raak: ik wilde uit het
werk Sportleven lezen, maar het blad zat niet in de brievenbus. Ik begin het
storend te vinden. Kun je er toch niet voor zorgen dat de bezorging beter
verloopt?
Met vriendelijke groeten,
(…)

Je-je-u

From: Laurens Oostendorp
To: info@care4africa.com
Sent: Wednesday, September 8, 2010 15:17
Subject: Nourish Grafton
(…),
Op care4africa.nl las ik een bericht over je project Nourish Grafton in Sierra
Leone, waar je organisatie al 10 jaar werkt om het land weer te herstellen
van de burgeroorlog. Het heeft me ontroerd dat er in de randgebieden van
grote steden als Freetown nog grote armoede en honger heerst. Met Nourish
Grafton zou ik je daarom in principe graag verder willen helpen.
Wel zou ik graag aanvullende informatie ontvangen over hoe de inkomsten
precies worden besteed. Kun je me die toesturen?
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: info@care4africa.com
To: Laurens Oostendorp
Sent: Wednesday, September 8, 2010 16:02
Subject: Re: Nourish Grafton
(…),
Hartelijk dank voor je interesse in Care4Africa. We zijn blij te horen dat je ons
werk waardeert. Wat betreft je verzoek: mensen die meer informatie willen
ontvangen over Nourish Grafton of over één van onze andere projecten,
kunnen we een gratis brochure aanbieden. Voor verdere informatie is het
mogelijk contact op te nemen met onze telefoondienst via 020 - 433 4444
(ma-vr van 8.30 tot 21.30 uur en zat van 9.00 tot 14.30 uur).
We hopen je voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Laurens Oostendorp
To: info@care4africa.com
Sent: Wednesday, September 8, 2010 16:14 PM
Subject: Re: Re: Nourish Grafton
(…),
Dank u voor uw snelle reactie. Ik ontvang graag een brochure over Nourish
Grafton op onderstaand adres. Ik ben daarnaast geïnteresseerd in uw
projecten in Liberia en Ethiopie. Als ik het goed begrijp krijgen de kinderen
daar nu les onder bomen zonder goed materiaal. Van het ingezamelde geld
worden daar scholen gebouwd en nieuw lesmateriaal aangeschaft? Zou u
me kunnen vertellen op welke manier ik extra ondersteuning kan bieden aan
die projecten?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Saskia de Waal
To: klantenservice@coffeeroma.nl
Sent: Tuesday, October 12, 2010 10.03
Subject: Aroma E340 probleem
(…),
Ik mail je over een probleem met mijn Aroma E340. Een half jaar geleden
besloot ik het koffiezetapparaat aan te schaffen. Ik was erg tevreden met
mijn aankoop, onder meer door de lekkere koffie. Maar sinds een paar dagen
maakt het apparaat veel geluid tijdens het koffiezetten en komt er weinig
koffie uit die nog koud is ook. Kun je me zeggen of ik iets verkeerds doe? Of
weet je anders wat er aan de hand is?
Ik hoop dat je me kunt helpen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: klantenservice@coffeeroma.nl
To: Saskia de Waal
Sent: Wednesday, October 13, 2010 11:34
Subject: Re: Aroma E340 probleem
(…),
Het is waarschijnlijk dat je problemen worden veroorzaakt door kalk in de
Aroma koffiemachine. Ontkalk je de Aroma wel regelmatig? We adviseren
om dit bij voorkeur 4 tot 6 keer per jaar te doen. Anders kan de machine
permanent en onherstelbaar worden beschadigd. De ontkalkprocedure vind
je in de bijlage van deze mail of in de gebruikershandleiding van de machine.
We hopen dat je problemen hierdoor worden verholpen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Saskia de Waal
To: klantenservice@coffeeroma.nl
Sent: Wednesday, October 13, 2010 15:17
Subject: Re: Re: Aroma E340 probleem
(…),
Uw tip heeft gewerkt, daarvoor wil ik u bedanken. Ik heb het apparaat een
paar keer ontkalkt en het werkt weer als vanouds. U raadt overigens aan om
het apparaat 4 tot 6 keer per jaar te ontkalken, maar op internet las ik dat het
minimaal om de 3 weken moet gebeuren. Kunt u me zeggen of het
verstandig is om per jaar zo vaak mogelijk te ontkalken? Of is dat juist
schadelijk voor het apparaat?
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Tijmen Jansen
To: klantenservice@stilodrez.nl
Sent: Friday, May 14, 2010 11:28
Subject: bestelling niet ontvangen
(…)
Ik mail je naar aanleiding van een bestelling die ik nu 15 dagen geleden
online heb gedaan via je website stilodrez.nl. Het gaat om een Esprit Men
Casual pullover (maat: L, bestelnummer: 868-27-754). In de omschrijving
stond dat de bestelling binnen 10 werkdagen zou worden geleverd. Maar tot
op heden heb ik nog niets ontvangen. Kun je mij zeggen wat er is
misgegaan?
Ik hoop dat je ervoor kunt zorgen dat de bestelling zo spoedig mogelijk
arriveert.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Tijmen Jansen
To: klantenservice@stilodrez.nl
Sent: Friday, May 14, 2010 14:23
Subject: Re: bestelling niet ontvangen

(...)
Onze excuses voor het ongemak. Waarschijnlijk is er iets misgegaan tijdens
de bestelprocedure: je bestelling is niet terug te vinden in ons systeem. We
kunnen de bestelling opnieuw invoeren. De pullover wordt dan binnen enkele
dagen geleverd. Je ontvangt dan een acceptgiro om aan de betaling te
voldoen. Als je voorkeur hebt voor een andere betalingswijze, zoals iDeal of
creditcard, raden we je aan het product opnieuw te bestellen via onze
website.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Tijmen Jansen
To: klantenservice@stilodrez.nl
Sent: Friday, May 14, 2010 19:28
Subject: Re: Re: bestelling niet ontvangen
(…),
U mailt dat er waarschijnlijk iets is misgegaan tijdens de bestelprocedure,
maar hoe verklaart u dan dat ik gewoon een bevestigingsmail van de
bestelling heb ontvangen? Wel is er geen bedrag van mijn bankrekening
afgeschreven, zo zag ik net. Het lijkt me waarschijnlijker dat de fout is
gemaakt in de sales administratie. Ik hoop dat u ervoor wilt zorgen dat ik
alsnog de pullover zo snel mogelijk ontvang. Betaling via acceptgiro is geen
probleem.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Loes Konings
To: lezersservice@sportleven.nl
Sent: Thursday, January 20, 2011 18: 06
Subject: bezorgproblemen Sportleven
(…),
Ik mail je naar aanleiding van een probleem met de bezorging van
Sportleven. Ik heb het tijdschrift in de afgelopen drie weken twee keer niet op
woensdag ontvangen. Beide keren heb ik gebeld met de lezersservice,
waarna ik het tijdschrift een paar dagen later ontving. Je kunt je vast wel
voorstellen dat ik over de bezorging niet tevreden ben.
Ik hoop dan ook dat je ervoor wilt zorgen dat ik Sportleven elke week gewoon
op tijd kan ontvangen en lezen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: lezersservice@sportleven.nl
To: Loes Konings
Sent: Thursday, January 20, 2011 09:43
Subject: Re: bezorgproblemen Sportleven
(…)
Sportleven hecht veel waarde aan de mening en het leesplezier van
abonnees. Het spijt ons dan ook te lezen dat je ontevreden bent over de
bezorging van Sportleven. We hebben contact opgenomen met de
bezorgdienst en gaan er vanuit dat je probleem tot het verleden behoort. Als
dit niet het geval is, vragen we je wederom contact met ons op te nemen. We
hopen je naar volle tevredenheid te hebben geholpen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Loes Konings
To: lezersservice@sportleven.nl
Sent: Thursday, February 3, 2011 08:34
Subject: Re: Re: bezorgproblemen Sportleven
(…)
Ik mail u naar aanleiding van uw vorige e-mail. Ik moest u mailen als
Sportleven weer niet werd bezorgd. Na uw antwoord is het een week goed
gegaan met de bezorging, maar gisteren was het weer raak: ik wilde uit het
werk Sportleven lezen, maar het blad zat niet in de brievenbus. Ik begin het
storend te vinden. Kunt u er toch niet voor zorgen dat de bezorging beter
verloopt?
Met vriendelijke groeten,
(…)

U-u-je

From: Laurens Oostendorp
To: info@care4africa.com
Sent: Wednesday, September 8, 2010 15:17
Subject: Nourish Grafton
(…),
Op care4africa.nl las ik een bericht over uw project Nourish Grafton in Sierra
Leone, waar uw organisatie al 10 jaar werkt om het land weer te herstellen
van de burgeroorlog. Het heeft me ontroerd dat er in de randgebieden van
grote steden als Freetown nog grote armoede en honger heerst. Met Nourish
Grafton zou ik u daarom in principe graag verder willen helpen.
Wel zou ik graag aanvullende informatie ontvangen over hoe de inkomsten
precies worden besteed. Kunt u me die toesturen?
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: info@care4africa.com
To: Laurens Oostendorp
Sent: Wednesday, September 8, 2010 16:02
Subject: Re: Nourish Grafton
(…),
Hartelijk dank voor uw interesse in Care4Africa. We zijn blij te horen dat u
ons werk waardeert. Wat betreft uw verzoek: mensen die meer informatie
willen ontvangen over Nourish Grafton of over één van onze andere
projecten, kunnen we een gratis brochure aanbieden. Voor verdere
informatie is het mogelijk contact op te nemen met onze telefoondienst via
020 - 433 4444 (ma-vr van 8.30 tot 21.30 uur en zat van 9.00 tot 14.30 uur).
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Laurens Oostendorp
To: info@care4africa.com
Sent: Wednesday, September 8, 2010 16:14 PM
Subject: Re: Re: Nourish Grafton
(…),
Dank je voor je snelle reactie. Ik ontvang graag een brochure over Nourish
Grafton op onderstaand adres. Ik ben daarnaast geïnteresseerd in je
projecten in Liberia en Ethiopie. Als ik het goed begrijp krijgen de kinderen
daar nu les onder bomen zonder goed materiaal. Van het ingezamelde geld
worden daar scholen gebouwd en nieuw lesmateriaal aangeschaft? Zou je
me kunnen vertellen op welke manier ik extra ondersteuning kan bieden aan
die projecten?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Saskia de Waal
To: klantenservice@coffeeroma.nl
Sent: Tuesday, October 12, 2010 10.03
Subject: Aroma E340 probleem
(…),
Ik mail u over een probleem met mijn Aroma E340. Een half jaar geleden
besloot ik het koffiezetapparaat aan te schaffen. Ik was erg tevreden met
mijn aankoop, onder meer door de lekkere koffie. Maar sinds een paar dagen
maakt het apparaat veel geluid tijdens het koffiezetten en komt er weinig
koffie uit die nog koud is ook. Kunt u me zeggen of ik iets verkeerds doe? Of
weet u anders wat er aan de hand is?
Ik hoop dat u me kunt helpen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: klantenservice@coffeeroma.nl
To: Saskia de Waal
Sent: Wednesday, October 13, 2010 11:34
Subject: Re: Aroma E340 probleem
(…),
Het is waarschijnlijk dat uw problemen worden veroorzaakt door kalk in de
Aroma koffiemachine. Ontkalkt u de Aroma wel regelmatig? We adviseren
om dit bij voorkeur 4 tot 6 keer per jaar te doen. Anders kan de machine
permanent en onherstelbaar worden beschadigd. De ontkalkprocedure vindt
u in de bijlage van deze mail of in de gebruikershandleiding van de machine.
We hopen dat uw problemen hierdoor worden verholpen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Saskia de Waal
To: klantenservice@coffeeroma.nl
Sent: Wednesday, October 13, 2010 15:17
Subject: Re: Re: Aroma E340 probleem
(…),
Je tip heeft gewerkt, daarvoor wil ik je bedanken. Ik heb het apparaat een
paar keer ontkalkt en het werkt weer als vanouds. Je raadt overigens aan om
het apparaat 4 tot 6 keer per jaar te ontkalken, maar op internet las ik dat het
minimaal om de 3 weken moet gebeuren. Kun je me zeggen of het
verstandig is om per jaar zo vaak mogelijk te ontkalken? Of is dat juist
schadelijk voor het apparaat?
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Tijmen Jansen
To: klantenservice@stilodrez.nl
Sent: Friday, May 14, 2010 11:28
Subject: bestelling niet ontvangen
(…)
Ik mail u naar aanleiding van een bestelling die ik nu 15 dagen geleden
online heb gedaan via uw website stilodrez.nl. Het gaat om een Esprit Men
Casual pullover (maat: L, bestelnummer: 868-27-754). In de omschrijving
stond dat de bestelling binnen 10 werkdagen zou worden geleverd. Maar tot
op heden heb ik nog niets ontvangen. Kunt u mij zeggen wat er is
misgegaan?
Ik hoop dat u ervoor kunt zorgen dat de bestelling zo spoedig mogelijk
arriveert.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Tijmen Jansen
To: klantenservice@stilodrez.nl
Sent: Friday, May 14, 2010 14:23
Subject: Re: bestelling niet ontvangen

(...)
Onze excuses voor het ongemak. Waarschijnlijk is er iets misgegaan tijdens
de bestelprocedure: uw bestelling is niet terug te vinden in ons systeem. We
kunnen de bestelling opnieuw invoeren. De pullover wordt dan binnen enkele
dagen geleverd. U ontvangt dan een acceptgiro om aan de betaling te
voldoen. Als u voorkeur hebt voor een andere betalingswijze, zoals iDeal of
creditcard, raden we u aan het product opnieuw te bestellen via onze
website.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Tijmen Jansen
To: klantenservice@stilodrez.nl
Sent: Friday, May 14, 2010 19:28
Subject: Re: Re: bestelling niet ontvangen
(…),
Je mailt dat er waarschijnlijk iets is misgegaan tijdens de bestelprocedure,
maar hoe verklaar je dan dat ik gewoon een bevestigingsmail van de
bestelling heb ontvangen? Wel is er geen bedrag van mijn bankrekening
afgeschreven, zo zag ik net. Het lijkt me waarschijnlijker dat de fout is
gemaakt in de sales administratie. Ik hoop dat je ervoor wilt zorgen dat ik
alsnog de pullover zo snel mogelijk ontvang. Betaling via acceptgiro is geen
probleem.
Alvast bedankt voor je medewerking.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Loes Konings
To: lezersservice@sportleven.nl
Sent: Thursday, January 20, 2011 18: 06
Subject: bezorgproblemen Sportleven
(…),
Ik mail u naar aanleiding van een probleem met de bezorging van
Sportleven. Ik heb het tijdschrift in de afgelopen drie weken twee keer niet op
woensdag ontvangen. Beide keren heb ik gebeld met de lezersservice,
waarna ik het tijdschrift een paar dagen later ontving. U kunt u vast wel
voorstellen dat ik over de bezorging niet tevreden ben.
Ik hoop dan ook dat u ervoor wilt zorgen dat ik Sportleven elke week gewoon
op tijd kan ontvangen en lezen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: lezersservice@sportleven.nl
To: Loes Konings
Sent: Thursday, January 20, 2011 09:43
Subject: Re: bezorgproblemen Sportleven
(…)
Sportleven hecht veel waarde aan de mening en het leesplezier van
abonnees. Het spijt ons dan ook te lezen dat u ontevreden bent over de
bezorging van Sportleven. We hebben contact opgenomen met de
bezorgdienst en gaan er vanuit dat uw probleem tot het verleden behoort. Als
dit niet het geval is, vragen we u wederom contact met ons op te nemen. We
hopen u naar volle tevredenheid te hebben geholpen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Loes Konings
To: lezersservice@sportleven.nl
Sent: Thursday, February 3, 2011 08:34
Subject: Re: Re: bezorgproblemen Sportleven
(…)
Ik mail je naar aanleiding van je vorige e-mail. Ik moest je mailen als
Sportleven weer niet werd bezorgd. Na je antwoord is het een week goed
gegaan met de bezorging, maar gisteren was het weer raak: ik wilde uit het
werk Sportleven lezen, maar het blad zat niet in de brievenbus. Ik begin het
storend te vinden. Kun je er toch niet voor zorgen dat de bezorging beter
verloopt?
Met vriendelijke groeten,
(…)

Je-u-u

From: Laurens Oostendorp
To: info@care4africa.com
Sent: Wednesday, September 8, 2010 15:17
Subject: Nourish Grafton
(…),
Op care4africa.nl las ik een bericht over je project Nourish Grafton in Sierra
Leone, waar je organisatie al 10 jaar werkt om het land weer te herstellen
van de burgeroorlog. Het heeft me ontroerd dat er in de randgebieden van
grote steden als Freetown nog grote armoede en honger heerst. Met Nourish
Grafton zou ik je daarom in principe graag verder willen helpen.
Wel zou ik graag aanvullende informatie ontvangen over hoe de inkomsten
precies worden besteed. Kun je me die toesturen?
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: info@care4africa.com
To: Laurens Oostendorp
Sent: Wednesday, September 8, 2010 16:02
Subject: Re: Nourish Grafton
(…),
Hartelijk dank voor uw interesse in Care4Africa. We zijn blij te horen dat u
ons werk waardeert. Wat betreft uw verzoek: mensen die meer informatie
willen ontvangen over Nourish Grafton of over één van onze andere
projecten, kunnen we een gratis brochure aanbieden. Voor verdere
informatie is het mogelijk contact op te nemen met onze telefoondienst via
020 - 433 4444 (ma-vr van 8.30 tot 21.30 uur en zat van 9.00 tot 14.30 uur).
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Laurens Oostendorp
To: info@care4africa.com
Sent: Wednesday, September 8, 2010 16:14 PM
Subject: Re: Re: Nourish Grafton
(…),
Dank u voor uw snelle reactie. Ik ontvang graag een brochure over Nourish
Grafton op onderstaand adres. Ik ben daarnaast geïnteresseerd in uw
projecten in Liberia en Ethiopie. Als ik het goed begrijp krijgen de kinderen
daar nu les onder bomen zonder goed materiaal. Van het ingezamelde geld
worden daar scholen gebouwd en nieuw lesmateriaal aangeschaft? Zou u
me kunnen vertellen op welke manier ik extra ondersteuning kan bieden aan
die projecten?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Saskia de Waal
To: klantenservice@coffeeroma.nl
Sent: Tuesday, October 12, 2010 10.03
Subject: Aroma E340 probleem
(…),
Ik mail je over een probleem met mijn Aroma E340. Een half jaar geleden
besloot ik het koffiezetapparaat aan te schaffen. Ik was erg tevreden met
mijn aankoop, onder meer door de lekkere koffie. Maar sinds een paar dagen
maakt het apparaat veel geluid tijdens het koffiezetten en komt er weinig
koffie uit die nog koud is ook. Kun je me zeggen of ik iets verkeerds doe? Of
weet je anders wat er aan de hand is?
Ik hoop dat je me kunt helpen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: klantenservice@coffeeroma.nl
To: Saskia de Waal
Sent: Wednesday, October 13, 2010 11:34
Subject: Re: Aroma E340 probleem
(…),
Het is waarschijnlijk dat uw problemen worden veroorzaakt door kalk in de
Aroma koffiemachine. Ontkalkt u de Aroma wel regelmatig? We adviseren
om dit bij voorkeur 4 tot 6 keer per jaar te doen. Anders kan de machine
permanent en onherstelbaar worden beschadigd. De ontkalkprocedure vindt
u in de bijlage van deze mail of in de gebruikershandleiding van de machine.
We hopen dat uw problemen hierdoor worden verholpen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Saskia de Waal
To: klantenservice@coffeeroma.nl
Sent: Wednesday, October 13, 2010 15:17
Subject: Re: Re: Aroma E340 probleem
(…),
Uw tip heeft gewerkt, daarvoor wil ik u bedanken. Ik heb het apparaat een
paar keer ontkalkt en het werkt weer als vanouds. U raadt overigens aan om
het apparaat 4 tot 6 keer per jaar te ontkalken, maar op internet las ik dat het
minimaal om de 3 weken moet gebeuren. Kunt u me zeggen of het
verstandig is om per jaar zo vaak mogelijk te ontkalken? Of is dat juist
schadelijk voor het apparaat?
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Tijmen Jansen
To: klantenservice@stilodrez.nl
Sent: Friday, May 14, 2010 11:28
Subject: bestelling niet ontvangen
(…)
Ik mail je naar aanleiding van een bestelling die ik nu 15 dagen geleden
online heb gedaan via je website stilodrez.nl. Het gaat om een Esprit Men
Casual pullover (maat: L, bestelnummer: 868-27-754). In de omschrijving
stond dat de bestelling binnen 10 werkdagen zou worden geleverd. Maar tot
op heden heb ik nog niets ontvangen. Kun je mij zeggen wat er is
misgegaan?
Ik hoop dat je ervoor kunt zorgen dat de bestelling zo spoedig mogelijk
arriveert.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Tijmen Jansen
To: klantenservice@stilodrez.nl
Sent: Friday, May 14, 2010 14:23
Subject: Re: bestelling niet ontvangen

(...)
Onze excuses voor het ongemak. Waarschijnlijk is er iets misgegaan tijdens
de bestelprocedure: uw bestelling is niet terug te vinden in ons systeem. We
kunnen de bestelling opnieuw invoeren. De pullover wordt dan binnen enkele
dagen geleverd. U ontvangt dan een acceptgiro om aan de betaling te
voldoen. Als u voorkeur hebt voor een andere betalingswijze, zoals iDeal of
creditcard, raden we u aan het product opnieuw te bestellen via onze
website.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Tijmen Jansen
To: klantenservice@stilodrez.nl
Sent: Friday, May 14, 2010 19:28
Subject: Re: Re: bestelling niet ontvangen
(…),
U mailt dat er waarschijnlijk iets is misgegaan tijdens de bestelprocedure,
maar hoe verklaart u dan dat ik gewoon een bevestigingsmail van de
bestelling heb ontvangen? Wel is er geen bedrag van mijn bankrekening
afgeschreven, zo zag ik net. Het lijkt me waarschijnlijker dat de fout is
gemaakt in de sales administratie. Ik hoop dat u ervoor wilt zorgen dat ik
alsnog de pullover zo snel mogelijk ontvang. Betaling via acceptgiro is geen
probleem.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Loes Konings
To: lezersservice@sportleven.nl
Sent: Thursday, January 20, 2011 18: 06
Subject: bezorgproblemen Sportleven
(…),
Ik mail je naar aanleiding van een probleem met de bezorging van
Sportleven. Ik heb het tijdschrift in de afgelopen drie weken twee keer niet op
woensdag ontvangen. Beide keren heb ik gebeld met de lezersservice,
waarna ik het tijdschrift een paar dagen later ontving. Je kunt je vast wel
voorstellen dat ik over de bezorging niet tevreden ben.
Ik hoop dan ook dat je ervoor wilt zorgen dat ik Sportleven elke week gewoon
op tijd kan ontvangen en lezen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: lezersservice@sportleven.nl
To: Loes Konings
Sent: Thursday, January 20, 2011 09:43
Subject: Re: bezorgproblemen Sportleven
(…)
Sportleven hecht veel waarde aan de mening en het leesplezier van
abonnees. Het spijt ons dan ook te lezen dat u ontevreden bent over de
bezorging van Sportleven. We hebben contact opgenomen met de
bezorgdienst en gaan er vanuit dat uw probleem tot het verleden behoort. Als
dit niet het geval is, vragen we u wederom contact met ons op te nemen. We
hopen u naar volle tevredenheid te hebben geholpen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Loes Konings
To: lezersservice@sportleven.nl
Sent: Thursday, February 3, 2011 08:34
Subject: Re: Re: bezorgproblemen Sportleven
(…)
Ik mail u naar aanleiding van uw vorige e-mail. Ik moest u mailen als
Sportleven weer niet werd bezorgd. Na uw antwoord is het een week goed
gegaan met de bezorging, maar gisteren was het weer raak: ik wilde uit het
werk Sportleven lezen, maar het blad zat niet in de brievenbus. Ik begin het
storend te vinden. Kunt u er toch niet voor zorgen dat de bezorging beter
verloopt?
Met vriendelijke groeten,
(…)

U-je-je

From: Laurens Oostendorp
To: info@care4africa.com
Sent: Wednesday, September 8, 2010 15:17
Subject: Nourish Grafton
(…),
Op care4africa.nl las ik een bericht over uw project Nourish Grafton in Sierra
Leone, waar uw organisatie al 10 jaar werkt om het land weer te herstellen
van de burgeroorlog. Het heeft me ontroerd dat er in de randgebieden van
grote steden als Freetown nog grote armoede en honger heerst. Met Nourish
Grafton zou ik u daarom in principe graag verder willen helpen.
Wel zou ik graag aanvullende informatie ontvangen over hoe de inkomsten
precies worden besteed. Kunt u me die toesturen?
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: info@care4africa.com
To: Laurens Oostendorp
Sent: Wednesday, September 8, 2010 16:02
Subject: Re: Nourish Grafton
(…),
Hartelijk dank voor je interesse in Care4Africa. We zijn blij te horen dat je ons
werk waardeert. Wat betreft je verzoek: mensen die meer informatie willen
ontvangen over Nourish Grafton of over één van onze andere projecten,
kunnen we een gratis brochure aanbieden. Voor verdere informatie is het
mogelijk contact op te nemen met onze telefoondienst via 020 - 433 4444
(ma-vr van 8.30 tot 21.30 uur en zat van 9.00 tot 14.30 uur).
We hopen je voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Laurens Oostendorp
To: info@care4africa.com
Sent: Wednesday, September 8, 2010 16:14 PM
Subject: Re: Re: Nourish Grafton
(…),
Dank je voor je snelle reactie. Ik ontvang graag een brochure over Nourish
Grafton op onderstaand adres. Ik ben daarnaast geïnteresseerd in je
projecten in Liberia en Ethiopie. Als ik het goed begrijp krijgen de kinderen
daar nu les onder bomen zonder goed materiaal. Van het ingezamelde geld
worden daar scholen gebouwd en nieuw lesmateriaal aangeschaft? Zou je
me kunnen vertellen op welke manier ik extra ondersteuning kan bieden aan
die projecten?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Saskia de Waal
To: klantenservice@coffeeroma.nl
Sent: Tuesday, October 12, 2010 10.03
Subject: Aroma E340 probleem
(…),
Ik mail u over een probleem met mijn Aroma E340. Een half jaar geleden
besloot ik het koffiezetapparaat aan te schaffen. Ik was erg tevreden met
mijn aankoop, onder meer door de lekkere koffie. Maar sinds een paar dagen
maakt het apparaat veel geluid tijdens het koffiezetten en komt er weinig
koffie uit die nog koud is ook. Kunt u me zeggen of ik iets verkeerds doe? Of
weet u anders wat er aan de hand is?
Ik hoop dat u me kunt helpen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: klantenservice@coffeeroma.nl
To: Saskia de Waal
Sent: Wednesday, October 13, 2010 11:34
Subject: Re: Aroma E340 probleem
(…),
Het is waarschijnlijk dat je problemen worden veroorzaakt door kalk in de
Aroma koffiemachine. Ontkalk je de Aroma wel regelmatig? We adviseren
om dit bij voorkeur 4 tot 6 keer per jaar te doen. Anders kan de machine
permanent en onherstelbaar worden beschadigd. De ontkalkprocedure vind
je in de bijlage van deze mail of in de gebruikershandleiding van de machine.
We hopen dat je problemen hierdoor worden verholpen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Saskia de Waal
To: klantenservice@coffeeroma.nl
Sent: Wednesday, October 13, 2010 15:17
Subject: Re: Re: Aroma E340 probleem
(…),
Je tip heeft gewerkt, daarvoor wil ik je bedanken. Ik heb het apparaat een
paar keer ontkalkt en het werkt weer als vanouds. Je raadt overigens aan om
het apparaat 4 tot 6 keer per jaar te ontkalken, maar op internet las ik dat het
minimaal om de 3 weken moet gebeuren. Kun je me zeggen of het
verstandig is om per jaar zo vaak mogelijk te ontkalken? Of is dat juist
schadelijk voor het apparaat?
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Tijmen Jansen
To: klantenservice@stilodrez.nl
Sent: Friday, May 14, 2010 11:28
Subject: bestelling niet ontvangen
(…)
Ik mail u naar aanleiding van een bestelling die ik nu 15 dagen geleden
online heb gedaan via uw website stilodrez.nl. Het gaat om een Esprit Men
Casual pullover (maat: L, bestelnummer: 868-27-754). In de omschrijving
stond dat de bestelling binnen 10 werkdagen zou worden geleverd. Maar tot
op heden heb ik nog niets ontvangen. Kunt u mij zeggen wat er is
misgegaan?
Ik hoop dat u ervoor kunt zorgen dat de bestelling zo spoedig mogelijk
arriveert.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Tijmen Jansen
To: klantenservice@stilodrez.nl
Sent: Friday, May 14, 2010 14:23
Subject: Re: bestelling niet ontvangen

(...)
Onze excuses voor het ongemak. Waarschijnlijk is er iets misgegaan tijdens
de bestelprocedure: je bestelling is niet terug te vinden in ons systeem. We
kunnen de bestelling opnieuw invoeren. De pullover wordt dan binnen enkele
dagen geleverd. Je ontvangt dan een acceptgiro om aan de betaling te
voldoen. Als je voorkeur hebt voor een andere betalingswijze, zoals iDeal of
creditcard, raden we je aan het product opnieuw te bestellen via onze
website.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Tijmen Jansen
To: klantenservice@stilodrez.nl
Sent: Friday, May 14, 2010 19:28
Subject: Re: Re: bestelling niet ontvangen
(…),
Je mailt dat er waarschijnlijk iets is misgegaan tijdens de bestelprocedure,
maar hoe verklaar je dan dat ik gewoon een bevestigingsmail van de
bestelling heb ontvangen? Wel is er geen bedrag van mijn bankrekening
afgeschreven, zo zag ik net. Het lijkt me waarschijnlijker dat de fout is
gemaakt in de sales administratie. Ik hoop dat je ervoor wilt zorgen dat ik
alsnog de pullover zo snel mogelijk ontvang. Betaling via acceptgiro is geen
probleem.
Alvast bedankt voor je medewerking.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Loes Konings
To: lezersservice@sportleven.nl
Sent: Thursday, January 20, 2011 18: 06
Subject: bezorgproblemen Sportleven
(…),
Ik mail u naar aanleiding van een probleem met de bezorging van
Sportleven. Ik heb het tijdschrift in de afgelopen drie weken twee keer niet op
woensdag ontvangen. Beide keren heb ik gebeld met de lezersservice,
waarna ik het tijdschrift een paar dagen later ontving. U kunt u vast wel
voorstellen dat ik over de bezorging niet tevreden ben.
Ik hoop dan ook dat u ervoor wilt zorgen dat ik Sportleven elke week gewoon
op tijd kan ontvangen en lezen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: lezersservice@sportleven.nl
To: Loes Konings
Sent: Thursday, January 20, 2011 09:43
Subject: Re: bezorgproblemen Sportleven
(…)
Sportleven hecht veel waarde aan de mening en het leesplezier van
abonnees. Het spijt ons dan ook te lezen dat je ontevreden bent over de
bezorging van Sportleven. We hebben contact opgenomen met de
bezorgdienst en gaan er vanuit dat je probleem tot het verleden behoort. Als
dit niet het geval is, vragen we je wederom contact met ons op te nemen. We
hopen je naar volle tevredenheid te hebben geholpen.
Met vriendelijke groeten,
(…)

From: Loes Konings
To: lezersservice@sportleven.nl
Sent: Thursday, February 3, 2011 08:34
Subject: Re: Re: bezorgproblemen Sportleven
(…)
Ik mail je naar aanleiding van je vorige e-mail. Ik moest je mailen als
Sportleven weer niet werd bezorgd. Na je antwoord is het een week goed
gegaan met de bezorging, maar gisteren was het weer raak: ik wilde uit het
werk Sportleven lezen, maar het blad zat niet in de brievenbus. Ik begin het
storend te vinden. Kun je er toch niet voor zorgen dat de bezorging beter
verloopt?
Met vriendelijke groeten,
(…)

Bijlage B: Vragenlijst

