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digitale communicatie
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Abstract
With the emergence of the internet and especially since the development of
web 2.0, people increasingly communicate in an online environment. Be that
as it may, this research domain has remained underexposed in Tijdschrift voor
Taalbeheersing. The current special issue therefore addresses the importance
of linguistic- and discourse-oriented research to explore the role of language
in digital communication. On the one hand, the research papers in this issue
investigate the influence of digital communication on communication styles.
On the other hand, online genres are studied with large-scale corpora and
(automatic) methods of analysis. We also highlight other research opportunities, such as whether digital communication changes the language use and
proficiency of, for example, children and young people.
Keywords: conversational human voice, digital communication, language, new genres,
sentiment analysis

１

Inleiding

Met het ontstaan van internet en vooral sinds de ontwikkeling van web 2.0
speelt communicatie zich steeds meer af in een online omgeving. Dat geldt
niet alleen voor persoonlijke communicatie tussen mensen (bijvoorbeeld
via e-mail, Whatsapp, of chat), maar ook voor institutioneel ingebedde
communicatie tussen mensen en instanties (bijvoorbeeld communicatie
tussen burgers en overheid via mijnoverheid.nl, tussen consumenten en
bedrijven, of tussen politici en kiezers). Voor onderzoekers naar taal en
communicatie heeft web 2.0 sinds de beginjaren van dit millennium geVOL. 40, NO. 1, 2018
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zorgd voor aanpassing van bestaande onderzoekslijnen en het creëren van
gehele nieuwe domeinen van onderzoek. Zo publiceerden Van Noort, Antheunis en Van Reijmersdal in 2011 een studie over online vriendschappen
op de (inmiddels verdwenen) socialenetwerksite Hyves in het Tijdschrift
voor Communicatiewetenschap.
In het Nederlandse veld van communicatiewetenschap is onderzoek
naar digitale communicatie een prominente onderzoekslijn geworden. In
het bijbehorende, hierboven al genoemde, tijdschrift verschijnen regelmatig bijdragen over verschillende aspecten van digitale communicatie. Zo is
er aandacht geweest voor de manieren waarop individuen digitale kanalen
gebruiken en evalueren, zoals in onderzoek naar persoonlijke blogs (Janssen, Van Sprang, & Fransen, 2017), naar motieven om een partner te zoeken
op Tinder (Daalmans, Cunningham, & Van Ommen, 2016) en naar het
online commentaar geven op nieuws (Trilling, Bos, Janse van Rensburg, &
De Groot, 2016). Een ander domein is de studie naar consumentengedrag,
bijvoorbeeld op netwerksites (Antheunis, Van Kaam, Liebrecht, & Van
Noort, 2016) en op reviewsites (Van Hemelen, Smits, & Verlegh, 2013).
Binnen een organisationele context wordt veelvuldig onderzoek gedaan
naar webcare (Van Os, Hachmang, & Van der Pool, 2016), naar Facebook
als instrument in corporate communication (Crijns, Hudders, Cauberghe, &
Claeys, 2015) en naar de inzet en effecten van Twitter door politici (Kruikemeier, Van Noort, Vliegenthart, & De Vreese, 2015). Mogelijke negatieve
gevolgen van digitale communicatie zijn eveneens verkend. Twee voorbeelden daarvan zijn onderzoek naar geruchtenvorming via sociale media
(Stinesen, Sneijer, & Klarenbeek, 2016) en naar het belang van online reclamewijsheid bij kinderen (Zarouali et al., 2016).
Waar het perspectief in de bijdragen in Tijdschrift voor Communicatiewetenschap met name lijkt te liggen in het nauwkeurig beschrijven van de
omgang van individuen en organisaties met sociale media en het in kaart
brengen van effecten van het gebruik van sociale media, zullen we in dit
themanummer van het Tijdschrift voor Taalbeheersing de rol van taal in
digitale communicatie verkennen. Enerzijds bieden digitale media relatief
eenvoudig toegang tot een grote hoeveelheid taaluitingen om allerlei taalverschijnselen te onderzoeken. Anderzijds vormen de taaluitingen zelf een
interessant onderzoeksobject aangezien de media invloed kunnen hebben
op hoe taalgebruikers communiceren. Wat voor register of stijl wordt gehanteerd in digitale communicatie? Het doel van dit themanummer was
daarom om expliciet aandacht te vragen voor taalbeheersingsonderzoek
naar digitale communicatie.
In de zomer van 2017 zijn meer dan twintig onderzoekers uit de taal2

AUP – 156 x 234 – 3B2-APP flow
<TVT1801_01_HORN_1Kv36_proef2 ▪ 25-04-18 ▪ 10:58>

VOL. 40, NO. 1, 2018

Pag. 0002

HET BELANG VAN TAALBEHEERSING IN ONDERZOEK NAAR DIGITALE COMMUNICATIE

beheersing aangeschreven die werkzaam zijn bij acht verschillende universiteiten en hogescholen. Uit de reacties van de onderzoekers zijn uiteindelijk vijf bijdragen opgenomen in dit themanummer. Twee thema’s zijn uit
deze bijdragen te destilleren die volgens ons heel nadrukkelijk het belang
van een taalbeheersingsperspectief op digitale communicatie onderstrepen. In de eerste plaats brengt een dergelijk perspectief aan het licht
welke invloed digitale communicatie heeft op de stijl van communiceren
(paragraaf 2). In de tweede plaats benadrukt dit perspectief het belang om
digitale communicatie te beschrijven vanuit een genre-perspectief (paragraaf 3). In de afsluitende paragraaf bespreken we kort een aantal onderwerpen die in dit themanummer niet genoemd zijn, maar die wel relevant
zijn voor taalbeheersingsonderzoek naar de rol van taal in digitale communicatie (paragraaf 4).

２

Stijl van online communiceren

Doorgaans blijft de stijl van communiceren onderbelicht in communicatiewetenschappelijk onderzoek. Dit perspectief is meer weggelegd voor talige
disciplines, zoals taalbeheersings- en taalkundig onderzoek. Eén theoretisch concept wordt in communicatiewetenschappelijk onderzoek echter
wel bestudeerd: de zogenaamde conversational human voice. Deze communicatiestijl is ontstaan in de organisatie- en marketingliteratuur en stelt dat
organisaties in digitale communicatie met een meer menselijke stijl met
stakeholders moeten communiceren, vergeleken met de doorgaans onpersoonlijkere en formelere benadering in andere organisatie-stakeholdercommunicatie zoals brieven en brochures (Searls & Weinberger, 2001).
De conversational human voice is veelbesproken in de wetenschappelijke literatuur. Prominent is het werk van Kelleher, wiens artikel in Journal
of Computer-Mediated Communication volgens Scopus 168 keer is geciteerd
(Kelleher & Miller, 2006), en het daaropvolgende paper in Journal of Communication 121 keer (Kelleher, 2009). Een eenvoudige zoekopdracht naar de
term op Google Scholar levert 185.000 hits op en toont dat de communicatiestijl in allerlei online organisationele contexten is onderzocht: weblogs
(o.a. Kelleher & Miller, 2006; Kelleher, 2009), crisiscommunicatie (o.a. Park
& Cameron, 2014; Sweetser & Metzgar, 2007), sociale media (o.a. Dijkmans,
Kerkhof, Buyukcan-Tetik, & Beukeboom, 2015; Smith, 2010) en webcare
(o.a. Huibers & Verhoeven, 2014; Van Noort & Willemsen, 2012). De meeste
onderzoekers hanteren niet alleen de conceptuele definitie van Kelleher,
maar baseren hun werk ook op diens operationalisatie van elf items waarHORNIKX & LIEBRECHT
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mee de waargenomen conversational human voice vastgesteld kan worden
(Kelleher & Miller, 2006; Kelleher, 2009).
Vanuit taalbeheersingsperspectief blijft echter de vraag wat een conversational human voice precies is. De waargenomen communicatiestijl lijkt
logischerwijs het gevolg te zijn van taalkundige keuzes die organisaties
maken om in hun communicatie meer persoonlijk en informeel over te
komen, maar het blijft in de literatuur onduidelijk welke taalkundige keuzes bepalend zijn voor de perceptie van zo’n conversational human voice.
Twee bijdragen aan dit themanummer adresseren dit onderwerp.
Den Ouden en Brouwer (2018) bespreken de elf items van het meetinstrument van de waargenomen conversational human voice aan de hand
van stijlkenmerken die in taalbeheersingonderzoek al een lange traditie
hebben. In hun bijdrage vragen ze zich af hoe onderscheidend deze communicatiestijl eigenlijk is, aangezien een aantal bestanddelen van de conversational human voice in hoge mate overeenkomen met traditionele
taalbeheersingsnoties. “Het begrip CHV lijkt een vergaarbak te zijn waar
al deze kenmerken in opgevangen kunnen worden.” (p. 23). Na de problematisering van het concept proberen de onderzoekers de elf items van de
waargenomen conversational human voice in taalkundige zin aan te scherpen aan de hand van de literatuur over computer-mediated communication
en face-to-face-conversaties. Voor elk item onderscheiden zij een aantal
talige indicatoren, waarvan het voorkomen vervolgens wordt getoetst op
een corpus van 540 Nederlandstalige interacties tussen uiteenlopende bedrijven en klanten op Facebook. Op basis van deze corpusanalyse concluderen de onderzoekers dat de talige indicatoren in verschillende mate
voorkomen, en dat die voorkomens in online interacties niet sterk lijken
af te wijken van offline interacties. Den Ouden en Brouwer (2018) blijven
daarom sceptisch en vragen zich af of het concept conversational human
voice wel bestaansrecht heeft. Daarnaast onderkennen ze dat er behoefte
is aan meer talige realisaties van conversational human voice dan de indicatoren die zij onderscheiden hebben.
De bijdrage van Van Hooijdonk en Liebrecht (2018) geeft gehoor aan de
oproep van Den Ouden en Brouwer (2018), zonder dat de auteurs zich daar
bij het indienen van bewust waren. Zij hebben een betrouwbaar analyseinstrument ontwikkeld met concrete linguïstische indicatoren (Illocutionary Force Indicating Devices (IFIDs), Houtkoop & Koole, 2000; Page, 2014)
van de conversational human voice. Hun instrument is uitvoeriger dan dat
van Den Ouden en Brouwer (2018). Anders dan Den Ouden en Brouwer
(2018) nemen Van Hooijdonk en Liebrecht hiervoor niet de elf afzonderlijke items van het meetinstrument als uitgangspunt, maar de hoofdcate4
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gorieën personalisatie, informeel taalgebruik en uitnodigende retoriek die
Van Noort, Willemsen, Kerkhof en Verhoeven (2014) eerder onderscheidden op basis van Kellehers werk. Met het testen van het analyse-instrument op een corpus van 480 webcare-conversaties tussen 20 Nederlandse
gemeenten en hun burgers op Twitter brengen Van Hooijdonk en Liebrecht (2018) bovendien het voorkomen van de conversationele linguïstische elementen in dit domein in kaart, een domein dat op een aantal
punten wezenlijk verschilt van for-profitorganisaties. De corpusstudie en
aanvullende interviews wijzen uit dat personalisatie weliswaar gemeengoed is in gemeentelijke webcare, maar dat de inzet van informeel taalgebruik en uitnodigende retoriek in mindere mate voorkomt. Gemeenten
blijken bovendien onderling sterk te verschillen in hun communicatiestijl.
De onderzoekers pleiten voor een systematische vergelijking tussen nonen for-profitorganisaties om meer inzicht te krijgen in de inzet en motivatie van de conversational human voice.
Beide bijdragen over de linguïstische operationalisering van de conversational human voice laten zien dat taalbeheersers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een kritische reflectie op de operationalisatie
van een dergelijk veelgebruikt concept. Den Ouden en Brouwer (2018) en
Van Hooijdonk en Liebrecht (2018) laten aan de hand van verschillende
instrumentaria en corpora zien welke kritiek- en verbeterpunten aangedragen kunnen worden. Waar de sceptische conclusies van het eerste onderzoeksduo eerder neigen naar een halfleeg glas, pleit het tweede onderzoeksduo hoopvol voor een halfvol glas. Deze twee bijdragen kunnen worden opgevat als uitnodiging aan collega’s om meer onderzoek te doen naar
de definitie, operationalisatie en perceptie van de conversational human
voice.

３

Het beschrijven van nieuwe genres

In drie van de vijf bijdragen is er, via grootschalige datasets, aandacht voor
de vraag op welke manier taal voorkomt in digitale communicatie. Elk van
de bijdragen richt zich op een ander genre, waarbij zowel handmatige als
automatische analysemethoden zijn gebruikt.
Van der Zanden, Mos en Schouten (2018) analyseren in hoeverre online
taalgebruik wordt aangepast naar aanleiding van het verwachte publiek.
Specifiek onderzoeken ze profielteksten op datingwebsites. Op basis van
de Communication Accommodation Theory (Giles, Coupland, & Coupland, 1991) gaan Van der Zanden en collega’s na of mensen hun taalgebruik
HORNIKX & LIEBRECHT
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in hun profieltekst aanpassen aan andere datingsitegebruikers om de kans
te verhogen op een gevoel van identificatie en verbondenheid. Om mogelijke aanpassing te kunnen meten vergelijken de onderzoekers profielteksten van hoogopgeleiden op twee verschillende websites: Match4Me dat
zich richt op hoogopgeleiden en Relatieplanet dat toegankelijk is voor een
breed publiek. Als achtergrond wordt ook het taalgebruik vastgesteld van
laagopgeleiden op Relatieplanet. Voor taalgebruik zijn een aantal talige
kenmerken gemeten, zoals lexicale complexiteit en taalfouten. Voor sommige variabelen blijkt het taalgebruik van hoogopgeleiden anders op de
ene dan de andere site: op Relatieplanet maken hoogopgeleiden bijvoorbeeld gemiddeld meer taalfouten dan op Match4Me. Van der Zanden et al.
(2018) vinden daarmee voorzichtige ondersteuning voor het accommoderen van taalgebruik in online profielteksten.
Het tweede genre is het online vragenstellen of klachten adresseren aan
organisaties. Voor organisaties is zo’n communicatieve zet een kans om
– voor het oog van vele digitale meelezers – verstandig te reageren op de
taalgebruiker, mogelijk door het inzetten van een conversational human
voice. Le Pair en Van Eijk (2018) rapporteren in hun bijdrage over twee
grootschalige corpusonderzoeken naar de relatie tussen de manieren waarop consumenten hun klachten formuleren op Twitter aan de ene kant en
de waarschijnlijkheid van een reactie van de organisatie of zelfs een verdere dialoog tussen beiden aan de andere kant. Met het @-teken kunnen
consumenten op Twitter zich rechtstreeks richten tot een andere gebruiker. Een tweet met @hema komt bijvoorbeeld direct onder de aandacht
van de Hema. Ingegeven door onderzoek naar pragmalinguïstiek en naar
webcare, is de vraag van Le Pair en Van Eijk (2018) of de plek van @bedrijf
en of het aanspreken in de eerste of derde persoon gevolgen heeft voor de
respons van het bedrijf. Dit blijkt inderdaad het geval. Uit de coderingen
van zo’n 8000 tweets komt naar voren dat berichten met @bedrijf op de
eerste positie vaker een respons van een organisatie ontlokken dan berichten waarin @bedrijf later in de tweet staat vermeld. Dit verband lijkt deels
verklaard te worden door de aanspreekvorm: in tweets die beginnen met
@bedrijf wordt het bedrijf veel vaker in de eerste persoon aangesproken
dan in tweets die @bedrijf elders vermelden.
Het derde genre betreft het domein van online krantenkoppen. Kranten
proberen online de aandacht te trekken van potentiële lezers door kopteksten te gebruiken die veel informatie herbergen. Een voorbeeld uit de bijdrage van Tom, Pollmann en Goudbeek (2018) is deze titel uit de Wall
Street Journal: “An explosion at Manchester Arena in England, where singer
Ariana Grande was performing, killed at least 22 people and injured at least
6
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59 others in what police are treating as a terrorist act”. Zo’n koptekst linkt
door naar het volledige krantenartikel. Tom en collega’s onderzoeken de
emotionele reactie van Facebookgebruikers op dit soort kopteksten van de
Wall Street Journal. Omdat taalgebruikers in een online omgeving vaak
veel van zichzelf blootgeven (informatie, foto’s, emoties, zie ook Le Pair &
Van Eijk, 2018), is het interessant om te zien of de soort emotie gedreven
wordt door de valentie van zo’n koptekst. Tom et al. (2018) analyseren
daarom automatisch voor bijna 2000 kopteksten van de Wall Street Journal
op Facebook de affectieve lading en de sentimenten die er in reacties door
lezers werden gegeven via de emoji-knoppen like, love, haha, wow, sad en
angry. Voor een deel wordt er een verband gevonden; zo treffen zij bij
kopteksten met een negatieve lading meer negatieve emoji aan, zoals die
boosheid of verdriet uitdrukken. Voor positieve berichten is het gebruik
van emoji minder eenduidig.
Bovenstaande drie bijdragen zijn op twee manieren met elkaar verbonden: de grootschaligheid van de datasets en de (impliciete) interesse in het
beschrijven van een genre. Bij grootschalige datasets is het coderen van de
verschillende units een logistieke uitdaging. In de drie bijdragen is zowel
gekozen voor handmatige als automatische ondersteuning: waar ze alle
drie automatische tools gebruiken om hun grootschalige corpus te verzamelen, verschillen ze in de wijze van coderen. Le Pair en Van Eijk (2018)
kiezen voor handmatige codering van hun tweets; Van der Zanden et al.
(2018) gebruiken T-Scan (Kraf & Pander Maat, 2009) voor het automatisch
coderen van lexicale woordcomplexiteit en lexicale diversiteit, maar coderen taalfouten handmatig; Tom et al. (2018) doen een automatische sentimentanalyse van de valentie van nieuwskoppen met het programma VADER
(Hutto & Gilbert, 2014). Sentimentanalyse is een populair domein van onderzoek geworden (zie voor een overzicht Villaroel Ordenes et al., 2017),
maar Tom et al. (2018) beschrijven ook de beperkingen van hun sentimentanalyse. Deze beperkingen sluiten aan bij een bredere discussie over de
betrouwbaarheid en validiteit van sentimentanalyse ten opzichte van
handmatig coderen (zie Hornikx & Hendriks, 2015). Toch is er ten opzichte
van eerdere studies, zoals die van Jansen, Zhang, Sobel en Chowdury
(2009), progressie geboekt. Meer samenwerking met taaltechnologen is
belangrijk om slimme algoritmen te ontwikkelen en te testen om taalgebruik in grotere datasets betrouwbaar te coderen. Zo laten Kunneman,
Liebrecht, Van Mulken en Van den Bosch (2015) zien dat sarcasme accuraat
gecodeerd kan worden door algoritmen. Dergelijke samenwerking biedt
mooie kansen om het taalgedreven taalbeheersingsonderzoek een prominentere plek te geven in onderzoek naar taal in digitale communicatie.
HORNIKX & LIEBRECHT
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De drie laatste bijdragen zijn in de tweede plaats verbonden door hun
(impliciete) interesse in het beschrijven van een genre. Bij een genre
horen specifieke conventies op het gebied van de doelen, setting en het
taalgebruik. In Le Pair en Van Eijk (2018) worden taalkundige aspecten van
klachten via Twitter onderzocht; in Van der Zanden et al. (2018) taalgebruik bij online dating; in Tom et al. (2018) sentimenten in nieuwskoppen.
Kenmerkend voor deze en andere studies is dat, zoals Wilbert Spooren dat
in zijn oratie opmerkte, “de regels en conventies [...] uit de conventionele
genres voor deze nieuwe genres nog niet uitgekristalliseerd zijn” (2013,
p. 12). In hun doel om een beschrijving te geven van nieuwe genres grijpen
onderzoekers – uiteraard – terug op bestaande theorieën en modellen,
zoals de pragmalinguïstiek (Le Pair & Van Eijk, 2018), de Communication
Accommodation Theory (Van der Zanden et al., 2018) en de positief-negatief asymmetrie (Tom et al., 2018). In sommige gevallen blijkt de rol van
taal in nieuwe genres niet fundamenteel anders te zijn dan in langer bestaande genres. Bijvoorbeeld: ook in klagende tweets spreken consumenten bedrijven aan, al gebeurt dat dus op verschillende manieren en met
verschillend succes (Le Pair & Van Eijk, 2018). In andere gevallen komen
bestaande talige keuzes in een nieuwe combinatie naar voren, zoals het
onderzoek naar conversational human voice laat zien (Den Ouden & Brouwer, 2018; Van Hooijdonk & Liebrecht, 2018).

４

Toekomstig onderzoek naar taal in digitale
communicatie

Het verschijnen van nieuwe communicatiemiddelen loopt per definitie
voor op de wetenschappelijke bestudering daarvan. Een blik op artikelen
in Tijdschrift voor Communicatiewetenschap laat dit eenvoudig zien. Nieuwe
middelen komen en gaan (denk aan de sociaalnetwerksite Hyves; Van Noort
et al., 2011); tegelijkertijd hebben sommige middelen het communicatielandschap duurzaam veranderd, zoals weblogs, online productreviews,
Facebook en Twitter. Naast de belangrijke vraag naar het taalgebruik via
deze middelen, zijn er andere vragen die het specifieke middel overstijgen.
Wat laten huidige middelen als weblogs of Facebook ons, op langere termijn, zien over de talige keuzes die mensen maken? Krijgen mensen de
neiging om door sneller met elkaar te communiceren ook onzorgvuldigere
keuzes te maken? Wat zijn effecten van online zichtbaarheid van communicatie? Vele vragen liggen nog open die met taalbeheersingsonderzoek

8
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bestudeerd kunnen worden. Een aantal onderwerpen zijn in dit themanummer geadresseerd, maar vele andere zijn nog onbesproken gebleven.
Ten eerste gaan de bijdragen in dit nummer uit van digitale communicatie door organisaties en door volwassenen. Een grote groep online gebruikers is hierdoor niet aan bod gekomen: kinderen en jongeren. De vraag
is hoe digitale communicatie invloed heeft op het taalgebruik van deze
groepen, gaan jongeren er bijvoorbeeld slechter door spellen en schrijven
(Verheijen & Spooren, 2017)? Daarnaast verdienen fenomenen als online
pesten en mediawijsheid de aandacht (Zarouali et al., 2016): kunnen we
door het online taalgebruik bijvoorbeeld pestgedrag beter herkennen en
wat kan er gedaan worden om pestgedrag te voorkomen of mediawijsheid
te stimuleren?
Ten tweede zijn de bijdragen in dit nummer hoofdzakelijk gericht op
tekstuele communicatie. Met uitzondering van de Facebook emoji is communicatie via beeld niet meegenomen, terwijl de opmars van beeldgerichte sociale media zoals YouTube en Instagram en de implementatie
van beeldkenmerken op Facebook en Twitter laten zien dat online communicatie steeds visueler wordt. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld instructies, die van oudsher in geschreven vorm zijn onderzocht maar inmiddels via instructievideo’s op YouTube in bewegend beeld worden getoond. Storytelling en narratieve communicatie hebben een nieuw jasje
gekregen door de opkomst van interactieve games (Ryan, 2009) en online
posts leveren een rijke bron op aan inhakers (Mazerant, Willemsen, Kamphuis & Van der Veen, 2017) en metaforen (Van Hooijdonk & Van Charldorp, 2017) die niet meer alleen afkomstig zijn van bedrijven, maar ook van
individuele gebruikers.
We hopen dat via dit themanummer ook deze en vele andere thema’s
over de taal in digitale communicatie meer aandacht krijgen van taalbeheersers. Ter afsluiting bedanken we de reviewers van de bijdragen in dit
themanummer: Camiel Beukeboom, Charlotte van Hooijdonk, Florian
Kunneman, Guda van Noort, Renée van Os, Hanny den Ouden, Rob le
Pair, Alexander Schouten, Wilbert Spooren, Lieke Verheijen en Lotte Willemsen. Mede dankzij hun anonieme reviews kunnen in dit themanummer
vijf mooie onderzoeksbijdragen over taal in digitale communicatie worden
gepresenteerd.
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De toegevoegde waarde van de taalbeheersing voor de
verduidelijking van de conversational human voice
Een talige analyse van het begrip CHV
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Abstract
A linguistic analysis of the concept CHV
The concept of conversational human voice (CHV) was introduced in 2006 by
Kelleher and Miller indicating a personal, conversational style in online
organizational communication. The CHV measurement scale they presented
consists of eleven items, like ‘the brand treats me and others as human beings’
and ‘tries to be interesting in communication’. Various studies showed
positive effects of this style on organizational outcomes. In this paper we
examine the clearness of the notion of CHV. First, we tried to identify for each
strategy specific linguistic characteristics as found in the literature on conversations and computer mediated communication. We succeeded for only
eight of the eleven strategies. For example, ‘tries to be interesting’ is not
directly translatable in linguistics characteristics. Next, we coded the linguistic
characteristics in a corpus of 540 webcare interactions. The coding showed
that the remaining eight strategies were partly overlapping, and were lacking
some essential characteristics of organizational conversational style as well.
We conclude that the current operationalization is not sufficient in capturing
CHV: On the one hand it is too restrictive because CHV seems to be more than
the eleven strategies; on the other hand it is too broad, because relations
cannot be determined unambiguously between these strategies and linguistic characteristics.
Keywords: social media, webcare, conversational human voice, conversation,
strategies
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１

Introductie
‘Hallo, ik zet hier een klacht op namens mijn ouders. Ze hebben jullie een aangetekende brief gestuurd en ze krijgen maar geen reactie van jullie. Ik vind dit een
kwalijke zaak. Het is helaas voor de zoveelste keer dat er niet netjes gereageerd
word [sic]. Ik zal het hele verhaal niet op de site zetten. Ik wil jullie nog de kans
geven om het netjes op te lossen. Mvg Michaela Pandoer’ (bericht op de Facebookpagina van Zilveren Kruis, 28 april 2014).

Sociale media veranderen de manier waarop organisaties en klanten met
elkaar communiceren. Bedrijven en instellingen zijn via Facebook en Twitter voor klanten eenvoudig te bereiken. De bedrijven sturen zelf net zo
gemakkelijk via deze kanalen een bericht terug:
‘Hoi Michaela, ik lees dat jij en je ouders niet blij met ons zijn. Mogen we meekijken wat er aan de hand is? Stuur dan hun polisgegevens en contactgegevens
in PB. groetjes, Janet’ (reactie van Zilveren Kruis op hun Facebookpagina,
28 april 2014).

De interactie op de Facebookpagina van Zilveren Kruis verschilt in nogal
wat opzichten van traditionele communicatie. Uit het bericht van mevrouw Pandoer blijkt dat haar ouders via traditionele kanalen al herhaaldelijk aandacht hebben gevraagd voor hun klacht. Zilveren Kruis heeft
daar niet op gereageerd. Nu mevrouw Pandoer, namens haar ouders, haar
ongenoegen op Facebook uit, laat Zilveren Kruis binnen een dag van zich
horen. De organisatie reageert dus heel wat sneller wanneer de interactie
front stage plaatsvindt dan achter de schermen.
Wat ook opvalt in de reactie van Zilveren Kruis, is de schrijfstijl. De
medewerkster van Zilveren Kruis spreekt mevrouw Pandoer bij haar voornaam aan, gebruikt jij als aanspreekvorm, sluit af met het informele groetjes, en vermeldt noch de naam van de organisatie, noch haar volledige
naam: het noemen van haar voornaam volstaat. Het gebruik van deze stijl
in zakelijke interacties op sociale media is niet incidenteel en niet typisch
voor Nederland. Een artikel van twee Finse onderzoekers toont vergelijkbaar taalgebruik aan in de Facebookinteracties tussen klanten en twee
Finse bedrijven:
‘Hello [name]! Apologies for the delay in posting prizes for our promotion campaign! I will check the situation and get back to you soon. Br. Niina from customer
services :)’ (Lillqvist & Louhiala-Salminen, 2014, p. 12).
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Een dergelijke informele, persoonlijke communicatiestijl lijkt te wijzen op
conversational human voice, een begrip dat ontstaan is vanuit de organisatie- en marketingliteratuur en dat wordt omschreven als ‘een boeiende en
natuurlijke stijl van communiceren zoals waargenomen door het publiek
van een organisatie gebaseerd op interacties tussen individuen in de organisatie en individuen in het publiek’ (Kelleher, 2009, p. 177; vanaf hier
afgekort als CHV). De term human voice werd voor het eerst gebruikt in
een manifest waarin – in antwoord op vragen die de opkomst van corporate online communities opriep – bedrijven werd aangeraden om in de
online communicatie klanten op een meer menselijke manier te benaderen. De auteurs stelden deze markets-as-conversations-aanpak tegenover
de tot die tijd heersende markets-as-targets-aanpak (Searls & Weinberger,
2001). De door massaproductie en massamedia ontstane massamarketing
was eenrichtingsverkeer met maar één doel: verkopen. Klanten waren geen
gesprekspartners, maar targets. Searls en Weinberger zagen in 2001 het
internet als dé plek waar vroegere marktprincipes konden terugkeren: de
markt als een plek waar kopers en verkopers met elkaar praten en samenwerken, en waar hun rollen in principe gelijkaardig zijn: ‘Your company
needs to engage in the new market conversations. Conversations occur in
human voices. Your voice is the public expression of your authentic identity, of who you really are, of where you really come from’ (p.165). Het
internet is volgens hen bij uitstek de plek waar bedrijven hun klanten op
een ongekunstelde manier kunnen benaderen, zoals mensen ook benaderd
willen worden in offline contacten met bedrijven en organisaties, bijvoorbeeld door een telefonische klantenservice.
Hoewel in 2001 het bestaan en het gebruik van de huidige sociale media
nog ondenkbaar waren, komen de ideeën over interactiviteit die Searls en
Weinberger voor ogen stonden vrij dicht in de buurt van de huidige conversationele uitwisselingen tussen bedrijven en hun klanten op internet,
ook wel webcare genoemd. Webcare is inmiddels een van de belangrijkste
instrumenten voor relatiebeheer en reputatie- en merkmanagement (Willemsen, 2013; Park & Lee, 2013; Dijkmans, Kerkhof & Beukeboom, 2015).
Omdat de gesprekken tussen bedrijven en hun klanten op internet in de
openbaarheid plaatsvinden, is de reikwijdte ervan groot: mensen die op
sociale media een slechte klachtenbehandeling observeren, ervaren zelf
ook een lagere tevredenheid, een zwakkere intentie tot een eventuele herhaalde aankoop en een zwakkere intentie tot het verspreiden van positieve
mond-tot-mondreclame dan klanten die een goede klachtenbehandeling
observeren (Van Vaerenbergh, Larivière & Vermeir, 2012). In de huidige tijd
is het voor organisaties dan ook nauwelijks meer een optie om niet te
BROUWER & DEN OUDEN
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reageren op berichten van klanten: verlies van vertrouwen en reputatieschade zijn het gevolg (Van Noort & Willemsen, 2011; Lee & Park, 2013;
Huibers & Verhoeven, 2014; Demmers, Van Dolen & Weltevreden, 2014;
Den Ouden & Van Alphen, 2015; Dijkmans et al., 2015a).
Searls en Weinberger (2001) spoorden bedrijven niet alleen aan het gesprek met klanten aan te gaan, maar ook de mens achter de schermen
zichtbaar te maken in plaats van de ‘sprekende organisatie’, door met een
‘menselijke stem’ te spreken. Sindsdien zijn meerdere studies uitgevoerd
die positieve effecten aantonen van het gebruik van deze zogenoemde
menselijke stem. Zo werden in Kelleher en Miller (2006) correlaties gevonden tussen het gebruik van de menselijke stem in de vorm van CHV
en organisatierelationele uitkomsten, zoals vertrouwen, tevredenheid, wederkerigheid en betrokkenheid. Kelleher (2009) toonde aan dat CHV een
unieke bijdrage aan deze uitkomsten heeft, los van andere communicatiestrategieën. Bovendien gaan van CHV ook positieve effecten uit op merkevaluaties (Van Noort & Willemsen, 2012; Beukeboom, Kerkhof & De Vries,
2015) en op de bedrijfsreputatie (Dijkmans, Kerkhof, Buyukcan-Tetik &
Beukeboom, 2015). CHV leidt ook tot een verminderde weerstand tegen
reacties van organisaties op negatieve uitlatingen van klanten (Crijns, Cauberghe, Hudders & Claeys, 2017).
Kortom, het lijkt verstandig om CHV toe te passen in online bedrijfscommunicatie. In bovengenoemde onderzoeken worden echter definities
en operationaliseringen gebruikt die problematisch zijn. Het is minder
duidelijk dan het lijkt wat CHV precies inhoudt, en dus wat het is dat de
genoemde effecten veroorzaakt. Zonder dat te weten is het onmogelijk om
adviezen te geven die webcare-medewerkers kunnen toepassen in hun
online conversaties met klanten. In het vervolg van dit artikel kijken we
eerst hoe het begrip CHV in wetenschappelijk onderzoek is geconceptualiseerd en geoperationaliseerd. We gaan na welke talige elementen gemanipuleerd zijn in experimentele studies die effecten van CHV aantonen en
hoe het meetinstrument is gebruikt om CHV vast te stellen. Daarna bespreken we de elf items van het meetinstrument aan de hand van stijlkenmerken die in taalbeheersingonderzoek al een langere traditie hebben.
Vervolgens kijken we in een corpus naar de mate waarin deze stijlkenmerken voorkomen in webcare-interacties tussen organisaties en klanten１. Uiteindelijk proberen we de vraag te beantwoorden waarom de huidige invulling van het begrip CHV tekort schiet en wat er nodig is om meer helderheid te krijgen over wat het begrip inhoudt, zowel voor de theorievorming
als voor de praktijk van webcare.
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２

Conceptualisering en operationalisering van CHV in
eerder onderzoek

In 2006 werd de door Searls en Weinberger voorgestelde human voice voor
de eerste keer geoperationaliseerd in een studie van Kelleher en Miller
(2006) die wilden weten of blogs kunnen bijdragen aan het verbeteren
van de relatie tussen bedrijven en hun klanten. Ze vergeleken oordelen
van lezers over enerzijds tekstdelen van de website en anderzijds tekstdelen uit een twaalftal blogs van Microsoft met elkaar. Het meetinstrument
kwam tot stand door, op basis van het manifest van Searls en Weinberger
(2001), elf potentiële indicatoren te formuleren die vervolgens werden gebruikt om de waargenomen human voice op de website en in de blogs te
meten. In de studie reageerden lezers van de blogs en van de websitetekst
op de elf stellingen, bevraagd met 7-punts Likert-schalen, waarover na
afloop een gemiddelde werd berekend: (1) de organisatie staat open voor
dialoog; (2) de organisatie nodigt uit tot conversatie; (3) de organisatie
gebruikt een conversationele stijl van communiceren; (4) de organisatie
behandelt mij en anderen als mens; (5) de organisatie probeert te communiceren met een menselijke stem; (6) de organisatie probeert de communicatie aangenaam te maken; (7) de organisatie gebruikt humor in het
communiceren; (8) de organisatie probeert interessant te zijn in haar communicatie; (9) de organisatie geeft direct feedback en gaat daarbij in op
kritiek op een directe, maar niet-kritische manier; (10) de organisatie geeft
fouten toe; (11) de organisatie biedt links naar concurrenten aan. Niet alleen werd meer CHV waargenomen in de blogteksten dan in de websiteteksten, maar ook werden positieve relaties aangetoond met vertrouwen,
tevredenheid, wederkerigheid en betrokkenheid (Kelleher & Miller, 2006).
In diverse studies die daarna verschenen werd de operationalisering
van CHV door Kelleher en Miller (2006) telkens op vergelijkbare wijze
overgenomen. In het vervolg van deze paragraaf illustreren we dit aan de
hand van enkele studies. In sommige studies fungeert CHV als onafhankelijke variabele. In die gevallen zijn talige kenmerken in de boodschap van
de organisatie gevarieerd, vooral in de vorm van informeel en/of persoonlijk taalgebruik, en wordt de CHV-schaal gebruikt om de manipulatie te
checken. In de meeste studies fungeert CHV alléén als mediërende of afhankelijke variabele: een boodschap van een organisatie wordt aangeboden, de perceptie van de menselijke stem van die boodschap wordt gemeten en via die waarneming zijn er vaak positieve uitkomsten voor, bijvoorbeeld, de organisatiereputatie. We geven hier een overzicht van de
manieren waarop het begrip CHV in diverse soorten onderzoeken is geBROUWER & DEN OUDEN
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operationaliseerd. Daarmee willen we duidelijker krijgen wat CHV precies
inhoudt, uit welke ‘bestanddelen’ het bestaat en welke talige invullingen
het begrip heeft gekregen.
Als onafhankelijke variabele is CHV opgevoerd in de studies van Park en
Lee (2013), Huibers en Verhoeven (2014) en Crijns et al. (2107). Park en Lee
(2013) onderzochten op experimentele wijze de invloed van human presence op organisationele pr-uitkomsten, zoals betrokkenheid en wederkerigheid, en de mediërende rol van CHV daarbij. Human presence werd geoperationaliseerd door de namen van de medewerkers van het bedrijf aan de
linkerkant op een Twitterpagina van een bedrijf te zetten en door het
noemen van hun namen in de tweets die ze stuurden. De versie met zogenoemde organizational presence bevatte deze elementen niet. De perceptie
van CHV werd bevraagd met de elf stellingen van Kelleher en Miller (2006).
De human presence-elementen leidden tot een hogere waargenomen CHV,
die op haar beurt leidde tot betere organisationele pr-uitkomsten.
Huibers en Verhoeven (2014) beschrijven twee studies, een inhoudsanalyse van Twitter-berichten op het gebied van CHV en een experimentele
studie waarin CHV als onafhankelijke variabele is gebruikt. In de inhoudsanalytische studie is de mate van CHV vastgesteld in 587 verzamelde reacties van bedrijven op ditzelfde aantal klachten op Twitter. Dat werd mogelijk door elk bericht door twee codeurs te laten scoren op de elf stellingen
van Kelleher en Miller. Per bericht werd zo de mate van CHV bepaald. De
analyses wezen uit dat een van de elf items de schaal onbetrouwbaar
maakte; de auteurs vermelden jammer genoeg niet welk item vervolgens
verwijderd werd. In 24 procent van de bedrijfsreacties werd CHV aangetroffen, geoperationaliseerd als 3,5 en hoger op een 5-puntsschaal. De
tweede studie van Huibers en Verhoeven is een effectonderzoek van webcarestrategieën op Twitter, zoals excuses aanbieden, informatie verstrekken of zichzelf rechtvaardigen, met CHV (wel/niet) als moderator op de
reputatie van een bedrijf. CHV werd gemanipuleerd door in de bedrijfstweet onder andere de volgende elementen op te nemen: verwijzingen
naar de gespreksdeelnemers met ik en jij, het gebruik van de initialen van
de medewerker en een aanmoediging tot het stellen van vragen. De auteurs baseerden zich voor deze operationalisering op de kenmerken in de
studie van Kwon en Sung (2011), zoals het gebruik van menselijke representanten van de organisatie (naam en foto), van persoonlijk voornaamwoorden en van imperatieven (join us, follow the brand). De manipulatiecheck van CHV, opnieuw gemeten met de elf items, liet een significant
verschil zien tussen de versies met en zonder CHV, maar het verschil op
een 5-puntsschaal was klein: 2.83 versus 2.62. CHV zelf had geen directe
18
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invloed op de reputatie en er was geen interactie met webcarestrategie:
geen enkele strategie werd door het gebruik van CHV effectiever in het
beschermen van de bedrijfsreputatie. De auteurs suggereren dat deze uitkomst verklaarbaar is door het aangeboden materiaal dat slechts uit één
klantbeurt en één bedrijfsbeurt bestond en daardoor mogelijk een te beperkte manipulatie was om het effect van CHV aan te tonen.
De studie van Crijns et al. (2017) gaat over de invloed van tone of voice
van de organisatie op haar reputatie, geoperationaliseerd als gepersonaliseerd versus organisationeel, bij positieve en negatieve berichten van klanten. In het gepersonaliseerde materiaal werd de klant met de naam aangesproken, werd veel gebruik gemaakt van persoonlijke voornaamwoorden,
en werden naam, telefoonnummer en e-mailadres van de medewerker genoemd. De berichten van de organisatie werden beoordeeld op de mate
van CHV met gebruikmaking van de schaal van Kelleher en Miller (2006),
waarbij een mediërende bijdrage van CHV werd aangetoond: een gepersonaliseerde respons op een klacht van een klant verhoogde de reputatie
vanwege de hogere waargenomen CHV en de daaruit volgende lagere scepsis ten aanzien van de organisatie. Dit effect verdwijnt wanneer de klant
iets positiefs te melden heeft: in dergelijke gevallen werkte het gebruik van
CHV niet en nam de scepsis van de klanten toe, waarschijnlijk doordat hun
kritische reflectie op de persuasieve doelen van de organisatie geactiveerd
werd. Crijns et al. gebruikten een subset van de CHV-schaal, namelijk
zeven van de elf aangepaste items waarvan ze slechts drie voorbeelden
geven: ‘het webcareteam staat open voor dialoog’, ‘behandelt de klant en
anderen als mensen’, ‘gebruikt een conversatiestijl’.
Deze studies zijn representatief voor de wijze waarop CHV in experimentele contexten wordt geoperationaliseerd, namelijk door het opnemen
van de initialen, namen, e-mailadressen, telefoonnummers en/of foto’s van
de medewerkers in organisatiereacties op sociale media, het gebruik van
de namen van de klanten, het gebruik van persoonlijk voornaamwoorden
in tweede persoon enkelvoud (ik, jij/u) en het uitnodigen van klanten tot
het stellen van vragen. De selectie van kenmerken in de genoemde studies
lijkt tamelijk willekeurig te zijn en er is weinig aandacht voor en verantwoording van de talige manipulaties van CHV.
In het overzichtsartikel van Van Noort, Willemsen, Kerkhof, en Verhoeven (2014) worden de talige invullingen van CHV, zoals gemanipuleerd in
dit soort experimentele studies, samengevat onder de drie noemers personificatie, informeel taalgebruik en uitnodigende retoriek. De eerste twee
invullingen komen in hoge mate overeen met de traditionele taalbeheersingsnoties ‘gepersonaliseerd taalgebruik’ en ‘niet-zakelijk taalgebruik’
BROUWER & DEN OUDEN
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(Van Zalk & Jansen, 2004; Jansen & Janssen, 2005; Den Ouden & Doorschot,
2010). De laatste invulling, ‘uitnodigende retoriek’, is heel breed geformuleerd en zou gemakkelijk kunnen fungeren als een vergaarbak van allerlei
mogelijke kenmerken die in de bovengenoemde studies over CHV net zo
min uiteengerafeld zijn in subcategorieën. De experimentele studies geven
weliswaar informatie over effecten van taalmanipulaties die volgens de
auteurs als CHV kunnen worden geclassificeerd, maar ze maken niet duidelijk welke individuele ingrepen en/of combinaties daarvan als veroorzaker van de gemeten effecten beschouwd kunnen worden.
In andere studies werd CHV niet gemanipuleerd, maar alleen opgenomen als afhankelijke of mediërende variabele. Dat geldt voor het werk van
Beukeboom et al. (2015), Dijkmans et al. (2015b) en Van Noort en Willemsen (2012). Beukeboom et al. (2015) onderzochten in een online experiment
met een voor- en nameting de relatie tussen het liken van een merkpagina
van een bedrijf op Facebook en de merkevaluaties met behulp van drie
groepen volgers van de pagina: een bestaande groep volgers die het bedrijf
in een eerder stadium al een like hadden gegeven, een groep nieuwe volgers die werd gevraagd het bedrijf op hun merkpagina te liken, en een
groep mensen voor wie de merkpagina nieuw was. Mensen die de updates
van een bedrijf al volgden, kenden aan het bedrijf een grotere mate van
CHV toe en hadden daardoor hogere merkevaluaties dan niet-volgers. CHV
werd als de verklaring beschouwd voor de gevonden positieve relatie,
omdat bestaande volgers in grotere mate een menselijke stem observeren
in de updates van de organisatie. CHV werd in deze studie wederom gemeten met de elf stellingen van Kelleher en Miller (2006).
De longitudinale veldstudie van Dijkmans et al. (2015b) met bijna tweeduizend deelnemers die in meerdere of mindere mate betrokken waren bij
KLM, toonde iets vergelijkbaars aan, namelijk dat blootstelling aan socialemedia-activiteiten van een bedrijf invloed heeft op de reputatie en dat
deze relatie wordt gemediëerd door CHV. Om het gebruik van CHV door
KLM op beide meetmomenten vast te stellen, werden in deze studie zes
van de elf stellingen gebruikt, namelijk de vier items met de hoogste factorladingen (‘is bereid tot converseren’, ‘staat open voor dialoog’, ‘probeert
op een menselijke manier te communiceren’, ‘probeert interessant te zijn
in de communicatie’) plus de twee items die volgens de auteurs het meest
relevant waren wegens andere redenen van het onderzoek (‘probeert aangenaam te zijn in de communicatie’ en ‘geeft direct feedback en gaat daarbij in op kritiek op een directe, maar niet kritische manier’). Als reden
waarom slechts zes van de elf stellingen zijn opgenomen, voeren de auteurs aan dat de vragenlijst anders te lang zou worden. Ook hier constate20
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ren de auteurs dat, naarmate mensen vaker de socialemedia-activiteiten
van een bedrijf volgen, zij een hogere mate van CHV waarnemen en daardoor hogere reputatiescores toekennen.
Uit de studie van Van Noort en Willemsen (2012) bleek dat lezers meer
CHV waarnemen bij proactieve dan bij reactieve webcare van een organisatie, maar alleen op platformen van de organisatie zelf en niet op platformen van klanten. Het taalgebruik van de organisatie zou op klantgegenereerde platformen als minder menselijk gezien worden omdat de gebruikers de inbreng van een organisatie als opdringerig beschouwen op ‘hun’
platform. In de studie werden zeven van de elf items van Kelleher en Miller
(2006) gebruikt, maar de auteurs geven niet aan welke van de elf items van
de gemeten CHV verwijderd zijn en met welke reden.
Ook deze studies zijn representatief voor de wijze waarop de mate van
CHV van een bedrijfsreactie als afhankelijke variabele wordt vastgesteld: in
alle gevallen wordt de schaal van Kelleher en Miller (2006) gebruikt, al dan
niet met alle items, al dan niet met verantwoording over de verwijdering
van items, maar in geen van de gevallen met een discussie over het meetinstrument zelf.

３

Problematisering van het begrip CHV

In de beschreven studies zien we dat verschillende soorten talige manipulaties gebruikt worden in de effectonderzoeken van CHV en dat steeds
hetzelfde meetinstrument van CHV wordt gebruikt in wisselende samenstelling van gebruikte items. In conceptuele en operationele zin menen wij
dat het goed is om vragen te stellen bij de operationalisering van het begrip
CHV, in ieder geval bij de operationaliseringen in hun huidige vormen. We
zagen dat Kelleher en Miller (2006) op intuïtieve wijze elf vuistregels opstelden op basis van een manifest om het begrip CHV mee te kunnen
typeren. Zij deden dat in een marketingcontext en niet in een talig georiënteerde context. Die vuistregels veranderden zij in items die het begrip
meetbaar moesten maken. De ongelijksoortige stellingen die ‘iets’ moesten
uitdrukken van wat Searls en Weinberger (2001) beschouwden als conversationele tendenties vanuit organisaties, werden gemiddeld en beschouwd
als de mate van CHV van een boodschap van een organisatie. In dezelfde
studie deden Kelleher en Miller een factoranalyse op deze elf items voor
CHV en op nog zes items voor betrokkenheid van een organisatie, en de
items bleken inderdaad op de twee afzonderlijke factoren voor CHV en
betrokkenheid te laden. In volgende onderzoeken naar de rol van CHV
BROUWER & DEN OUDEN
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werd deze operationalisering rechtstreeks overgenomen waarbij noch de
theoretische onderbouwing van de vuistregels en noch de dimensionele
structuur, het aantal en de formulering van de items ter discussie zijn gesteld. Ook is het opmerkelijk dat in geen van de studies de circulariteit
tussen het concept en de items aan de orde is gesteld: CHV wordt bevraagd
met de stelling ‘de organisatie spreekt met CHV’.
In de meeste onderzoeken waarin CHV als afhankelijke of mediërende
variabele werd behandeld, werd de aanwezigheid van CHV gemeten door
respondenten de elf items voor te leggen met 5- of 7-puntschalen en de
scores te middelen. We signaleren met deze behandeling van CHV als
afhankelijke of mediërende variabele een aantal problemen. Ten eerste
meten de vragen subjectieve ervaringen. We krijgen met deze wijze waarop de mate van CHV van een boodschap wordt vastgesteld geen inzicht in
de veroorzakende kenmerken van de perceptie van CHV. Het is niet duidelijk waar lezers precies op reageren wanneer zij de stellingen beantwoorden en wat er in de boodschap besloten ligt om hen de indruk te geven dat
de zender met CHV spreekt. Ten tweede is met de berekening van het
gemiddelde van de elf items de individuele bijdrage van elk item afzonderlijk aan de totaalscore niet zichtbaar. We weten niet welke van de elf items
veel of weinig bijdragen aan de totaalscore. In sommige van bovengenoemde studies zijn niet alle items meegenomen of een aantal ervan is
nadien uit de analyses verwijderd. Dat roept vragen op over wat hun bijdrage was aan het totaal en over de onderliggende factorstructuur. Ten
derde vormen de elf items geen homogene set. Het gebruik van humor,
het toegeven van een fout, en het aangaan van dialoog zijn heel verschillende aspecten van communicatie die niet onder een noemer geplaatst
kunnen worden en daarom los van elkaar in kaart gebracht zouden moeten worden. Ten vierde is in de meeste studies niet duidelijk op welk object
de perceptie van CHV eigenlijk betrekking heeft. Ook al lijkt het object van
de elf items steeds ‘de organisatie’ te zijn, de organisatie is een abstract
begrip, en deze gemeten perceptie zou evengoed betrekking kunnen hebben op de boodschap of op de schrijver van de boodschap. Ten slotte
komen de ontoereikendheid en circulariteit van de conceptualisering van
het construct CHV naar voren in het item ‘de organisatie spreekt met een
menselijke stem’: uit de formulering van dit item blijkt dat het construct
zelf niet helder is gedefinieerd en niet vertaald is in observeerbare kenmerken.
In de experimentele studies werden combinaties van talige elementen
gebruikt om conversational human voice of human presence in het stimulusmateriaal te creëren (Kelleher, 2009; Kelleher & Miller, 2006; Van Noort
22
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& Willemsen, 2012; Huibers & Verhoeven, 2014). Veelal worden die gerangschikt onder de noemer persoonlijke stijl en/of informele stijl. Kenmerken
die tot de persoonlijke stijl gerekend worden zijn het spreken in de eerste
persoon enkelvoud, het ondertekenen met de naam van de medewerker,
het gebruik van de bedrijvende vorm en het aanspreken van de klant met
zijn/haar naam. Kenmerken die tot de informele stijl gerekend worden,
zijn emoticons, afkortingen en spreektalige vormen van begroeting en afsluiting. Ook aan deze operationalisering van CHV als onafhankelijke variabele kleven een aantal problemen. Ten eerste worden deze stijlen op een
intuïtieve wijze geoperationaliseerd. Verschillende onderscheidingen
lopen door elkaar heen: aan de ene kant gaat het om geschreven versus
gesproken conventies (aanhef, afsluiting, emoticons), maar het gaat ook
om (in)formaliteit (aanspreken met u of je), om inhoudelijke aspecten
(empathie tonen) en perspectief (ik/we). Ten tweede zien we dat de diverse
stilistische kenmerken op een onsystematische manier in het tekstmateriaal aangebracht zijn: meerdere talige manipulaties zijn in verschillende
hoeveelheden en op verschillende plaatsen in het tekstmateriaal aangebracht, waardoor de effecten van afzonderlijke kenmerken, en van de hoeveelheid en de locaties van de ingrepen niet kunnen worden vastgesteld.
Ten derde verschilden de combinaties van kenmerken per onderzoek en
werden ze ook niet verbonden met de elf specifieke strategieën van CHV.

４

Onderzoeksvragen

We kunnen stellen dat het gebruik van het begrip CHV problematisch is.
Ook al wordt het in onderzoek en in de praktijk veelvuldig en op een welhaast vanzelfsprekende wijze gebruikt, toch is het niet helder wat het begrip
precies behelst. Er lijkt veel overlap te zijn met, vanuit de taalbeheersing
bekende, onderscheidingen tussen gepersonaliseerd en niet-gepersonaliseerd taalgebruik (Spooren, Smith & Renkema, 2000; Mayer, Fennell, Farmer
& Campbell, 2004; Tanis & Beukeboom, 2011), formeel en informeel taalgebruik (McArthur, 1992; Fairclough, 1994), ambtelijk en persoonlijk taalgebruik (Burger & De Jong, 2009), relationeel en zakelijk taalgebruik (Den
Ouden & Doorschot, 2010) en aanspreken met u versus je (Van Zalk &
Jansen, 2004; Jansen & Janssen, 2005; Vismans, 2013). Het begrip CHV lijkt
een vergaarbak te zijn waar al deze kenmerken in opgevangen kunnen
worden. Terecht geven Huibers en Verhoeven aan dat “conversational
human voice onvoldoende gedefinieerd en geconceptualiseerd is” (2014,
p. 186). Zowel voor onderzoekers die inzicht willen krijgen in de effecten
BROUWER & DEN OUDEN
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van deze stijl als voor communicatieprofessionals op het gebied van webcare die de instructie krijgen om deze stijl te gebruiken is het problematisch dat de vuistregels voor CHV niet zijn ‘vertaald’ in talige kenmerken.
Onderzoekers ontbreekt het aan objectieve criteria om vast te stellen of de
ene tekst meer van deze stijl in zich heeft dan een andere; webschrijvers
geven ieder voor zich een intuïtieve invulling aan het gebruik van deze stijl.
Alleen met objectief vaststelbare, dus talige, criteria kunnen gefundeerde
adviezen gegeven worden over het gebruik en de effectiviteit van deze stijl.
In dit artikel proberen we dan ook om het begrip CHV in talige zin aan
te scherpen. We doen eerst een nadere analyse van de elf tot items omgevormde strategieën voor CHV. Daarvoor gaan we in de literatuur over
computer mediated communication en face-to-face-conversatie voor elk
van de elf strategieën na welke talige kenmerken in aanmerking komen
als concretiseringen van deze strategieën. De elf strategieën voor CHV
proberen we dus te definiëren in termen van aanwijsbare talige indicatoren. Met deze aanpak proberen we vanuit een linguïstisch perspectief een
antwoord te geven op de vraag wat conversational human voice nu precies
is, en hoe dit stijlkenmerk zich verhoudt tot een ‘corporate’ of ‘organizational voice’. Het tweede deel van de studie bestaat uit een corpusanalyse.
Na de vraag over de operationalisering van CHV, kunnen we nagaan welke
van de talige indicatoren van CHV daadwerkelijk gebruikt worden door
bedrijven, welke talige elementen daarvoor gebruikt worden en in welke
mate. We willen dus kijken hoe ver we kunnen komen met de vastgestelde
talige kenmerken uit de eerste studie in het ‘vangen’ van het begrip CHV.
We doen dat in een corpus van 540 interacties tussen organisaties en
klanten op Facebook. Op basis van deze twee analyses proberen we de
bruikbaarheid van het begrip CHV voor zowel onderzoek als voor de communicatie- en organisatiepraktijk vast te stellen.

５

Literatuurbespreking: de talige realisering van
conversational human voice

Ten eerste gaan we na welke indicatoren en talige kenmerken in aanmerking komen om geschaard te worden onder de noemer CHV op basis van
een brede inspectie van de taalbeheersings- en communicatiekundeliteratuur. Voor een adequate beschrijving van interacties tussen klanten en
organisaties op een sociaal medium als Facebook, nemen we een conversationeel kader als uitgangspunt. De conversaties tussen klanten en organisaties op Facebook zijn op een groot aantal kenmerken gelijk aan offline
24
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conversaties. Zowel offline als online gesprekken worden gekenmerkt door
interactiviteit. Deelnemers leveren beurtelings een bijdrage aan het gesprek, er zijn aangrenzende paren en de conversatie is een co-constructie
(Biber & Conrad, 2009). Kenmerkende aspecten van beide zijn een vergelijkbare frequentie van persoonlijke voornaamwoorden in eerste persoon
enkelvoud en zelfstandig naamwoorden. De zinnen zijn kort en bevatten
zogenoemde lexicale werkwoorden, zoals zien en waarderen. In beide
genres ligt de focus vaak op het interpersoonlijke of op het volbrengen
van een taak in plaats van op abstracte concepten; er zijn meer elementen
die betrokkenheid aanduiden dan in een ander genre. Betrokkenheid
wordt gecreëerd door nadruk te leggen op actoren en hun relaties in plaats
van op objecten in de werkelijkheid (Tannen, 1982). Ook zijn beide partijen
bezig met face-keeping. Wanneer een klant een klacht uit op Facebook is
dat een gezichtsbedreigende situatie die schadelijk kan zijn voor de reputatie van de organisatie als die niet adequaat reageert. Om een dergelijke
reputatiebeschadiging te voorkomen zetten organisaties webcarestrategieën in, zoals verontschuldigen of zichzelf rechtvaardigen, die sterk overeenkomen met crisisresponsstrategieën die ook in offline media worden gebruikt (Brown & Levinson, 1987; Coombs, 2006). We behandelen in het
volgende deel de elf strategieën van CHV (Kelleher, 2006) binnen het bovengeschetste kader en gaan voor elk ervan na in hoeverre het mogelijk is
om indicatoren en talige realiseringen te bepalen. De voorbeelden in deze
literatuurbespreking komen uit het corpus dat in paragraaf 6 wordt beschreven.

５.１
Analyse van de elf strategieën van CHV
De organisatie staat open voor dialoog. Het meest overeenstemmende kenmerk in offline en online conversaties is het feit dat ze interactief zijn: ‘No
matter who the participants are, addressors expect the addressee of a
message to respond (at least acknowledging receipt of the message)’
(Biber & Conrad, 2009, p. 178). Ongeacht wat de organisatie in reactie op
een klant op Facebook zet, met het feit dát de organisatie dat doet, laat ze
zien dat ze open staat voor dialoog met de klant. Het feit dat een organisatie überhaupt reageert, kunnen we beschouwen als een indicator van deze
strategie (Den Ouden & Van Alphen, 2016).
De organisatie nodigt uit tot conversatie. Indicatoren voor het uitnodigen
tot conversatie kunnen zijn: vragen stellen en aangeven open te staan voor
verder contact. Bij het stellen van directe vragen gaat de vragensteller
ervan uit dat de ander hem/haar het recht geeft dat te doen. De webcaremedewerker in organisatie-klant-interacties stelt dergelijke vragen bijvoorBROUWER & DEN OUDEN
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beeld om meer helderheid te krijgen over een probleem. Doordat de medewerker hiermee de wereld van de klant binnentreedt, is dit een vorm van
relationele nabijheid (Den Ouden & Doorschot, 2010). Het stellen van dit
soort vragen brengt de conversatie verder: de organisatie is uitnodigend.
Een andere vorm van uitnodigen tot conversatie gebeurt met expliciete
formuleringen over de bereidheid van de webcare-medewerker tot verdere
conversatie, bijvoorbeeld door te vragen of iemand nog vragen heeft (Rourke, Anderson, Garrison & Archer, 1999; Biber & Conrad, 2009). Zo wordt in
(1) deze indicator samen met een vraag gebruikt, terwijl in (2) de strategie
‘nodigt uit tot conversatie’ niet voorkomt; in dit geval is de conversatie
afsluitend in plaats van uitnodigend.
(1)
(2)

Kun je aangeven waarom je van mening bent dat onze reclame
misleidend is?
Op deze manier moet het lukken.

De organisatie gebruikt een conversationele stijl van communiceren. Als indicatoren van een conversationele stijl van communiceren denken we aan
de aanwezigheid van non-verbale cues en van directieven gericht tot de
klant. Non-verbale cues zijn een kenmerk van face-to-facegesprekken
(Kwon & Sung, 2011; Yus, 2011). De talige realisatie ervan op Facebook
maakt een organisatie menselijker, bijvoorbeeld door emoties uit te drukken met behulp van emoticons, afkortingen die op een gemoedstoestand
duiden, en cues die op een intensivering van geluiden of klanken duiden,
zoals herhaalde uitroeptekens, meerdere hoofdletters achter elkaar of nabootsingen van geluiden. Ook de gebiedende wijs is een indicator voor een
conversationele stijl: de webcare-medewerker maakt met weinig omhaal
duidelijk wat hij/zij nodig heeft om de klant verder te kunnen helpen of
hij/zij geeft met behulp van instructieve imperatieven aan wat de klant
moet doen om een probleem op te lossen; in combinatie met non-verbale
cues getuigt dit van een conversatiestijl (Biber & Conrad, 2009). Vergelijk
(3) zonder gebiedende wijs en non-verbale cues met (4) mét deze indicatoren.
(3)
(4)

Daarvoor heb ik wel een privébericht met je klantnummer nodig. Ik los
het dan snel op.
Stuur me daarvoor een pb met je klantnummer. Ik los het dan
heeeeeeel snel op : )....
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De organisatie behandelt mij en anderen als mens. Voor de strategie ‘behandelt mij en anderen als mens’ onderscheiden we drie indicatoren: het
aanspreken met de naam van de klant, het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden en het gebruik van bezittelijke voornaamwoorden. Met het
aanspreken van de naam in webcare-interacties wordt de klant benaderd
als een uniek individu en niet als een van de vele anonieme bezoekers
(Hawkins, Kreuter, Resnicow, Fishbein & Dijkstra, 2008; Biber & Conrad,
2009; Rourke et al., 1999). Het aandeel van persoonlijke voornaamwoorden,
zoals je en ik die naar zowel de klant als de webcare-medewerker kunnen
verwijzen, is groter in gesprekken dan in andere genres: het geeft de grotere
gerichtheid op mensen en hun onderlinge relaties aan (Park & Cameron,
2014). Ook wordt de lezer daarmee meer betrokken in de conversatie (Conrad & Biber, 2009; Tannen, 1982; Kwon & Sung, 2011). Verder veronderstellen persoonlijke voornaamwoorden een relatie tussen de lezer en de
organisatie en wekken ze een gevoel op van relationele nabijheid (Den
Ouden & Doorschot, 2010). Hetzelfde geldt voor bezittelijke voornaamwoorden, zoals jouw en mijn. Het gebruik ervan maakt teksten persoonlijker omdat ze de nadruk leggen op de deelnemers aan de interactie waardoor de organisatie in een menselijker licht komt te staan (Mayer et al,
2004). In (5) komt de strategie ‘behandelt mij en anderen als mens’ niet
voor, in (6) wel.
(5)
(6)

De brief met de pinpas is inmiddels onderweg.
Ik heb de brief met je pinpas inmiddels naar je opgestuurd, Harrie.

De organisatie probeert te communiceren met een menselijke stem. De strategie ‘probeert te communiceren op een menselijke manier’ wordt gesignaleerd door de aanwezigheid van een menselijke vertegenwoordiger en de
afwezigheid van de lijdende vorm. Het gebruik van de naam van de medewerker in de webcare-interacties geeft de indruk met een menselijke gespreksdeelnemer te maken te hebben (Park & Lee, 2013; Kwon & Sung,
2011). Het vermijden van de lijdende vorm van werkwoorden versterkt de
indruk van een gesprek tussen twee mensen: doordat de actoren niet benoemd worden, betrekken lijdende vormen de gespreksdeelnemers zelf
minder in de interactie, ze worden daarmee meer op de achtergrond geplaatst (Cornelis, 1997). Conversaties bevatten dan ook minder vaak lijdende vormen dan andere genres (Biber & Conrad, 2009). Vergelijk (7)
met communicatie zonder menselijke stem en (8) met menselijke vertegenwoordigers en de bedrijvende vorm.
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(7)
(8)

Het probleem wordt maandag verder opgepakt.
Sharon van de klantenservice pakt het probleem maandag verder op.
Groet, Ilja.

De organisatie probeert de communicatie aangenaam te maken. Aangenaam communiceren vanuit een organisatie betekent het toevoegen van
smeerolie in de conversatie die ervoor zorgt dat beide gespreksdeelnemers
zich prettig en gemakkelijk voelen. Dat kan tot stand komen door iets
vriendelijks te zeggen of een opmerking te maken die wijst op begrip van
iemands situatie. Niet alleen de klant krijgt daardoor een prettig gevoel,
maar ook de medewerker. In online interacties kan deze strategie op verschillende manieren worden ingevuld. Ten eerste kan de medewerker de
klant bedanken en zijn/haar erkentelijkheid tonen, zoals in (9). Een
tweede indicator van deze strategie is het tonen van medeleven of empathie, zoals in (10).
(9)

(10)

Inmiddels hebben we, met dank aan jouw bericht, het een en ander
opgepakt om te voorkomen dat klanten in de toekomst bij een achterstand lager dan 5,00 euro nog een dergelijke brief ontvangen.
Ik snap heel goed dat je deze optie mist.

De organisatie gebruikt humor in het communiceren. Het advies om humor
te gebruiken in webcare-interacties is zo breed geformuleerd dat het in
onze ogen geen houvast biedt bij de concrete toepassing ervan. Veel bestaande strategieën en categoriseringen van humor zijn onbruikbaar in de
communicatieve situatie zoals die in deze conversaties aan de hand is. Zo
is het gebruik van moppen of grappige advertenties ongeschikt in deze
situatie (Hirsch, 2017; Beard, 2008). Het situationele aspect maakt het advies om humor te gebruiken vrijwel onmogelijk en niet te vertalen naar
concrete talige strategieën die bijdragen aan de positieve menselijke ervaring die de organisatie wil bieden (Dynel, 2017). Bovendien verschilt de
waardering van bepaalde vormen van humor sterk per cultuur, per persoon
en per situatie (Dynel, 2017; Hirsch, 2017; Norrick & Spitz, 2008) en is het
daarom riskant om humor in te zetten. Het kan onbedoeld negatieve gevolgen hebben en zo het doel voorbijschieten. Er zijn bepaalde typen
humor waarbij de kans op belediging groter is (Beard, 2008). ‘Zelfs de
mildste, meest onschuldige vorm van humor (woordspeling, kwinkslag)
levert meer negatieve reacties op dan een zakelijke reactie’ (Van Wijk &
De Groot, 2018). Dus voordat een advies om humor te gebruiken in online
conversaties gegeven kan worden, moet volgens ons eerst de vraag zijn
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beantwoord welk type humor geschikt is, voor wie en in welke situatie.
Daarom kunnen we geen indicatoren en talige realiseringen voor deze
strategie aangeven.
De organisatie probeert interessant te zijn in haar conversatie. In een
commerciële situatie betekent het opwekken van interesse van een klant
door een organisatie of bedrijf vooral: erachter komen wat begerenswaardig is voor die klant. In een winkel kan een verkoper achterhalen welk
(ander) product of dienst voor een klant interessant is en daarop inspelen.
Maar in een online gesprekssituatie is dat voor een webcare-medewerker
moeilijk of zelfs onmogelijk uit te maken. Het gebrek aan een fysiek gedeelde omgeving en een verminderde mogelijkheid tot het uitwisselen van
andere informatie dan de reden waarom de klant contact opnam met de
organisatie, maken deze strategie ons inziens onuitvoerbaar. We kunnen
geen indicatoren en talige realiseringen voor deze strategie geven.
De organisatie geeft direct feedback op een directe, maar niet-kritische
manier. Voor de strategie ‘feedback geven op een directe niet-kritische
manier’ is moeilijk te bepalen wat ‘direct’ en ‘niet kritisch’ precies is. Direct
feedback geven zou uitgedrukt kunnen worden in termen van een maximale tijdspanne waarbinnen de organisatie zou moeten reageren, maar het
is de vraag welke periode als direct wordt ervaren en welke mogelijkheden
organisaties hiertoe hebben. Grote organisaties kunnen bijvoorbeeld garanderen binnen vijftien minuten te reageren, terwijl dit voor kleinere
organisaties met minder financiële en personele middelen een onhaalbare
kaart is. Van het onderdeel ‘niet-kritisch’ van deze strategie vragen we ons
af wat de bandbreedte is: mag een organisatie een klant bijvoorbeeld in het
geheel niet wijzen op een nalatigheid, of gaat het erom dat een webcaremedewerker dat op een niet beschuldigende manier doet? (11) lijkt van dat
laatste een voorbeeld van zijn, maar het is niet goed mogelijk om deze
strategie te onderscheiden van het louter geven van informatie. We kennen
aan deze strategie dan ook geen talige indicatoren toe.
(11)

Maar dat heet ook een contractoverdracht. Je draagt namelijk het
contract over van een bedrijf naar een particulier persoon.

De organisatie geeft een fout toe. Voor de talige realisatie van de strategie
‘geeft een fout toe’ namen we het begrip mortification als uitgangspunt. Bij
deze crisisresponsstrategie biedt het bedrijf excuses aan voor een situatie,
zegt het de situatie vervelend te vinden voor de klant en neemt het de volle
verantwoordelijkheid voor de situatie en de oplossing ervan (Benoit, 1997).
In (12) geeft de organisatie geen mortification, in (13) wel.
BROUWER & DEN OUDEN
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(12)

Ik begrijp dat je voor een dichte deur stond. De openingstijden op de
website zijn onder voorbehoud.
Wat vervelend dat je voor een dichte deur stond. Excuses voor het
ongemak. We hadden de openingstijden op de website moeten aanpassen. Daar gaan we mee aan de slag.

(13)

De organisatie geeft informatie over concurrenten. Voor de strategie ‘de
organisatie geeft informatie over concurrenten’ kan worden nagegaan of
een bericht een link bevat naar een webpagina van een concurrent, dat wil
zeggen, een ander bedrijf in dezelfde branche. In (14) is dat het geval.
(14)

Helaas hebben wij zo’n product niet in onze webshop. Misschien vind
je het hier wel: www.drogist.nl

Nu we per strategie hebben aangegeven welke indicatoren volgens ons
kunnen worden geoperationaliseerd in termen van talige kenmerken,
geven we in Tabel 1 hiervan een overzicht, inclusief een voorbeeld.
Tabel 1
Indicatoren en talige realisaties voor de operationaliseerbare strategieën van
CHV, met voorbeelden

Indicator
Staat open voor dialoog
Reageert op bericht
bezoeker
Nodigt uit tot conversatie
Vraag stellen
Uitnodiging tot verder
contact

Talige realisatie

Voorbeeld

Reactie aanwezig

Graag gedaan!

................?
Inversie
Variabel

Heb je nog vragen?
Wil je mij een pb sturen?
Als je nog vragen hebt, stel ze gerust!

Gebruikt een gespreksstijl van communiceren
Non-verbale cues
Afkortingen
Emoticons
Meerdere kapitalen
Nabootsing geluid
Herhaalde interpunctie
Directieven
Gebiedende wijs

30

AUP – 156 x 234 – 3B2-APP flow
<TVT1801_02_OUDE_1Kv36_proef2 ▪ 25-04-18 ▪ 11:04>

lol
;)
SUPER
Haha
..., !!!, ???
Stuur daarvoor een pb.

VOL. 40, NO. 1, 2018

Pag. 0030

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE TAALBEHEERSING VOOR DE VERDUIDELIJKING VAN DE CHV

Indicator
Talige realisatie
Behandelt mij en anderen als mens
Aanspreken met naam
Naam van de bezoeker
Persoonlijk voornaamJij, je, u, jullie
woorden
Ik, we
Bezittelijk voornaamJe, jouw, uw, jullie
woorden
Mijn
Probeert te communiceren met een menselijke stem
Menselijke vertegenNaam of initialen
woordiger
Nadruk op actor
Bedrijvende vorm

Probeert de communicatie aangenaam te maken
Erkentelijkheid
Uitingen van dank
Medeleven

Uitingen van begrip

Biedt informatie over concurrenten
Link naar concurrent
www.; http://
Geeft een fout toe
Mortification

Voorbeeld
Mevrouw de Wit, Jan
Ik kan je ook helpen.
Mijn collega helpt je ouders dan verder.

^Intan; Mike, Eneco; ^RS
Die berichten behandelen we op volgorde van
binnenkomst.

Bedankt voor je compliment en een fijne dag
gewenst!
Kan mij voorstellen dat je hier niet blij mee bent.

www.t-mobile.nl/4G; http://klmf.ly/UacrE

Excuses, uitingen die het
nemen van verantwoordelijkheid uitdrukken

Jammer om te lezen dat het zo loopt en je nog
geen reactie hebt gekregen. Het is niet onze
insteek om voor ongemak te zorgen. Excuses!
Ik zorg dat je alsnog een reactie ontvangt.
Noot: Niet opgenomen zijn de strategieën ‘gebruikt humor in de communicatie’, ‘probeert interessant te zijn in
haar conversatie’ en ‘geeft direct feedback op een directe, maar niet-kritische manier’.

５.２
Conclusie
Op grond van literatuur over mondelinge interactie en computer-gemediëerde communicatie hebben we in de voorgaande literatuurbespreking
geprobeerd aan de elf strategieën voor CHV van Kelleher en Miller (2006)
indicatoren en talige kenmerken te koppelen omdat we menen dat alleen
talige kenmerken als objectiveerbare criteria kunnen dienen om CHV vast
te stellen. We zagen dat voor de elf strategieën, dat slechts voor acht is
gelukt. De drie strategieën die wij niet konden operationaliseren in talige
kenmerken, zijn ‘gebruikt humor in de communicatie’, ‘probeert interessant te zijn’, en ‘geeft feedback op een directe maar niet-kritische manier’.
Voor de andere acht strategieën zijn wel talige operationaliseringen mogelijk, zoals aangegeven in Tabel 1.
BROUWER & DEN OUDEN
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Om tot de indicatoren en talige realiseringen te komen liepen we tegen een
aantal problemen aan. Ten eerste vallen sommige kenmerken onder meer
dan één strategie. Bijvoorbeeld het gebruik van non-verbale cues zoals
emoticons, kan zowel onder ‘gebruikt een gespreksstijl van communiceren’
vallen als onder ‘probeert te communiceren met een menselijke stem’, net
zoals een uiting als ‘we horen graag je feedback’ zowel kan vallen onder
‘nodigt uit tot conversatie’ als onder ‘staat open voor dialoog’. Talige kenmerken zijn dus niet uniek passend binnen één strategie. Dat is een van de
redenen waarom het moeilijk is om in effectstudies met tekstuele manipulaties voor een specifieke strategie te achterhalen in hoeverre deze bijdraagt aan CHV. Ten tweede sluiten de strategieën elkaar onderling niet
uit. De eerste vijf strategieën van CHV, zoals genoemd in Tabel 1, zijn
weinig onderscheidend van elkaar. Het verschil tussen ‘communiceren
met een menselijke stem’ en behandelt mij en anderen als mens’ is niet
definiërbaar, net zo min als het verschil tussen ‘open staan voor dialoog’ en
‘de conversatie uitnodigend maken’. Als we dan kijken naar de strategie
‘gebruikt een gespreksstijl van communiceren’, dan is het goed denkbaar
dat deze een goede kandidaat is om de vier genoemde strategieën te omvatten. Als we ‘gespreksstijl’ als overkoepelende notie zouden aannemen,
dan moeten we constateren dat er niet zoveel nieuws onder de zon is met
het begrip CHV omdat het hanteren van een gesprekstijl overeenkomt met
kenmerken voor offline conversaties, zoals beschreven in Biber en Conrad
(2009).
Tegelijk is een nuancering hier op zijn plaats: het kan juist de combinatie van de elementen zijn die inderdaad een bepaalde conversatiestijl typeert die in de conversatieliteratuur en in taalbeheersingsonderzoek over
gepersonaliseerd en informeel taalgebruik niet als zodanig wordt besproken. Veel van de afzonderlijke elementen zijn terug te vinden in deze
vakgebieden, maar ze worden daarin niet gecombineerd en getypeerd als
een bepaalde, kenmerkende, van andere stijlen afwijkende communicatiestijl. Er is tot nu toe niet een communicatiestijl onderzocht of naar voren
gebracht die als een beter alternatief dan CHV kan gelden, terwijl we met
het advies om CHV als notie niet meer te gebruiken, mogelijk het kind met
het badwater zouden weggooien. De vraag blijft echter: wat is het kind, en
wat is het badwater? Het corpusonderzoek is een manier om het antwoord
op die vraag dichterbij te brengen.
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６

Corpusonderzoek

In paragraaf 2 van dit artikel zagen we dat er diverse effectonderzoeken
zijn gedaan met CHV. Onderzoekers zoals Lillqvist en Louhiala-Salminen
(2014) wijzen echter ook op het belang van discursief onderzoek om na te
gaan welke kenmerken in online dialogen feitelijk voorkomen en welke
door lezers in welke mate benut worden. Vanwege de beperktheid van
sociale media om ook non-verbaal te communiceren, proberen lezers immers alle mogelijke cues te gebruiken om een indruk te krijgen van de
schrijver. Zij proberen uit de inhoud, stijl en timing van de boodschap
cues af te leiden die hun indruk van de zender van de boodschap vormen
en versterken. Om erachter te komen uit welke cues die indruk wordt
opgebouwd, is het juist in deze digitale interacties zo belangrijk om talige
en discursieve kenmerken in beeld te krijgen. Het tweede deel van deze
studie is dan ook een verkenning in een corpus van webcare-interacties
tussen organisaties en klanten van bovengenoemde indicatoren en talige
realiseringen. We gaan na of en in welke mate deze voorkomen in de
organisatiereacties op gespreksinitiëringen door klanten.

６.１
Methode
Corpus Het corpus bestond uit 540 Nederlandstalige interacties die op
Facebook geplaatst werden tussen 30 januari 2014 en 30 april 2014. Onder
een interactie werd ten minste één openingsbeurt van de bezoeker en één
reactie van de organisatie verstaan. Aangezien we geïnteresseerd waren in
het taalgebruik van de organisaties, hebben we alleen interacties in het
corpus opgenomen waar de organisatie bij betrokken was. Ook namen we
alleen berichten van klanten en/of interacties tussen klanten en organisaties op die Nederlandstalig waren. De interacties waren afkomstig van
achttien Facebookpagina’s van bedrijven uit de volgende branches: telecom (KPN, Vodafone Nederland, T-Mobile Nederland); reizen (KLM, Arke,
NS); supermarkten (Jumbo, Albert Heijn, Lidl); energieleveranciers (Essent,
Eneco, Nuon); banken (ING, ABN AMRO, Rabobank) en zorgverzekeraars
(Menzis, Zilveren Kruis, FBTO). Van elk bedrijf werden manueel dertig
interacties verzameld, dus negentig interacties per branche. Alle 540 interacties werden geïnitieerd door de bezoekers; het ging dus om reactieve
webcare van de kant van de organisatie.
De branches verschilden sterk in de mate waarin ze reageerden op
klantberichten. Op het moment dat we dertig interacties per organisatie
verzameld hadden, stopte het verzamelproces voor die organisatie. In
Tabel 2 staan de aantallen berichten per branche en organisatie die we
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verzamelden alvorens aan het aantal van dertig per organisatie te komen.
Een laag aantal in Tabel 2 betekent dat de meeste interacties aan deze
zoekcriteria voldeden; een hoog aantal betekent dat dat niet het geval
was, dus dat het vaker voorkwam dat de organisatie niet reageerde en/of
dat het bericht niet-Nederlandstalig was.
Tabel 2

Aantallen berichten van klanten die nodig waren om aan dertig interacties te
komen die voldeden aan de criteria, per organisatie

Telecom:
Reisbranche:
Energieleveranciers:
Banken:
Supermarkten:
Zorgverzekeraars:

KPN
KLM
Essent
ING
Albert Heijn
Menzis

30
140
53
30
39
220

Organisatie
Vodafone
NS
Eneco
ABN Amro
Jumbo
Zilveren Kruis

30
31
48
35
41
144

T-Mobile
Arke
Nuon
Rabobank
Lidl
FBTO

30
31
40
46
32
103

In Tabel 2 is te zien dat de organisaties in de telecombranche allemaal reageren op berichten van klanten. Voor banken en supermarkten geldt bijna
hetzelfde. Zorgverzekeraars reageren vaak niet op berichten van klanten.
In de 540 interacties namen de bedrijven 790 keer de beurt, dat wil
zeggen dat ze in een aantal interacties vaker dan één keer op de klant
hebben gereageerd (zie Tabel 3). Om tot negentig interacties per branche
te komen werd voor elke organisatie teruggekeken vanaf 29 april 2014:
vanaf die datum het aantal benodigde verzameldagen vastgesteld. De verzamelperiode bestond gemiddeld uit 21 dagen (SD = 28). Het verst terug in
de tijd moest gezocht worden voor energieleveranciers (M = 36, SD = 9) en
zorgverzekeraars (M = 74, SD = 15), wat betekent dat in deze branches de
minste interacties op Facebook plaatsvonden. In Tabel 3 staat hoeveel
interacties er per branche verzameld zijn, hoe vaak de organisatie daarin
de beurt nam en uit hoeveel beurten een interactie gemiddeld bestond.
Tabel 3

Aantal interacties en organisatiebeurten per branche

Branche
Telecom
Reizen
Energieleveranciers
Banken
Supermarkten
Zorgverzekeraars

Aantal
interacties
90
90
90
90
90
90

34

AUP – 156 x 234 – 3B2-APP flow
<TVT1801_02_OUDE_1Kv36_proef2 ▪ 25-04-18 ▪ 11:04>

Aantal beurten van de
organisaties
138
125
123
133
110
161

Gemiddeld aantal beurten
per interactie (SD)
1,5 (1,0)
1,4 (0,8)
1,4 (0,6)
1,5 (0,9)
1,2 (0,5)
1,8 (1,1)
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Van alle branches namen de zorgverzekeraars het vaakst de beurt per
interactie; in de supermarktbranche reageerde de organisatie met het
minste aantal beurten (F(5, 539) = 3.10, p = .009, ηp2 = .03). Het maximaal
aantal organisatiebeurten in een interactie was zeven; dit kwam één keer
voor in de telecombranche. In (15) staat een voorbeeld van een interactie
met slechts één beurt van de organisatie, in (16) met vier beurten.
(15)

(16)

Conchita Depuis (29 april 2014):
Ik wil jullie een email sturen. Maar nergens staat een emailadres?
Telecombedrijf (29 april 2014):
Hallo Conchita, Dat klopt. We zijn oa te bereiken op Facebook. Je kan
je vraag dus hier aan mij stellen.
Maria van Hout (5 februari 2014):
Waarom staat er in de brief die ik krijg dat als je wilt bellen je lokaal
tarief betaald [sic] + normale kosten, maar als ik bel dat ik dan wel
zoveel cent per minuut kwijt bent [sic] + startkosten?
Energieleverancier (6 februari 2014):
Hallo Maria, Dat is inderdaad vreemd. Naar welk telefoonnummer
ben je verwezen in de brief? ^Mitchell
Maria van Hout (6 februari 2014):
Ik ben verwezen naar het volgende nummer; 0900 3632665
Maria van Hout (11 februari 2014):
Jammer dat ik verder geen reactie meer krijg
Energieleverancier (12 februari 2014):
Hallo Maria, Sorry! Je reactie op mijn laatste bericht heb ik helaas over
het hoofd gezien. Het is niet mijn bedoeling geweest om je geen reactie
geven. Het lokaal tarief dat je betaalt, is altijd afhankelijk van de
provider. Hier hebben we geen invloed op. Dat we de startkosten niet
in de brief vermelden, klopt. Ik geef dit intern door. Dank voor je
feedback Maria! ^Mitchell, [naam Energieleverancier]
Maria van Hout (12 februari 2014):
Maar als ik bel, betaal ik en het starttarief, en zoveel cent per minuut
en het lokale tarief
Energieleverancier (12 februari 2014):
Hallo Maria, Je betaalt het lokale tarief en eenmalig het starttarief. De
overige kosten zijn afhankelijk van je provider. Hoe had je het liever
gezien? ik hoor het graag van je ;) ^Mitchell, [naam Energieleverancier]
Maria van Hout (12 februari 2014):
Op het moment dat ik belde vertelde ze: u betaald [sic] het starttarief,
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zoveel cent per minuut ( weet even niet meer hoeveel dat was) + de
kosten van het gebruik van de mobiele telefoon.. Dat betekend [sic]
toch ook dat ik naast het lokale tarief nog extra kosten per minuut
betaal of zie ik dat verkeerd?
Energieleverancier (12 februari 2014):
Hallo Maria, Je provider kan inderdaad nog kosten in rekening brengen. Deze kosten verschillen en vermelden we inderdaad niet. Zoals
aangegeven koppel ik je feedback intern terug :) ^Mitchell, [naam
Energieleverancier]
De redenen waarom klanten contact legden met de organisatie waren
klachten (33,9%), problemen (24,4%), verzoeken om informatie (23,3%),
suggesties (8,9%), complimenten (6,7%) en zelfvertoon, zoals het insturen
van een foto over het gebruik van een product van de organisatie (2,8%)２.
Codering In drie stappen zijn de interactiebeurten van de organisatie
gecodeerd op de talige realiseringen die we in de eerste studie hebben onderscheiden. In Tabel 4 staan voor de talige realiseringen de kappa coëfficiënten per codeerstap.
Tabel 4

Kappa coëfficiënten in drie stappen

Reactie aanwezig
Vraag stellen
Uitnodigen tot verder contact
Non-verbale cues
Directieven
Naam van de bezoeker
Persoonlijk voornaamwoorden
Bezittelijk voornaamwoorden
Naam of initialen medewerker
Bedrijvende vorm
Bedanken
Begrip tonen
Link naar concurrent
Excuses uiten, verantwoordelijkheid nemen

Stap 1
1.00
0.72
0.46
0.94
0.66
0.98
0.88
0.76
0.98
0.52
0.77
0.52
0.76
0.65

Stap 2
1.00
0.85
0.72
1.00
0.94
1.00
1.00
1.00
1.00
0.76
0.87
0.73
1.00
0.98

Stap 3
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

In eerste instantie is door twee codeurs een deel van het corpus gecodeerd,
namelijk de eerste vijf interacties van elk van de achttien organisaties. Over
deze negentig interacties zijn vervolgens de kappa coëfficiënten berekend
(zie stap 1). Daarna zijn voor elk van de indicatoren enkele afwijkende
coderingen besproken op grond waarvan de coderingscriteria werden aan36
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gescherpt. ‘Uitnodigen tot verder contact’ en ‘begrip tonen’ werden aanvankelijk niet in gelijke mate door de beide codeurs herkend, omdat die op
veel verschillende talige manieren waren gerealiseerd, en ook soms op
impliciete wijze. Als van dit laatste sprake was, dan zijn ze als ‘afwezig’
gecodeerd. De ‘uitnodigingen tot contact’ namen diverse vormen aan, zoals
door letterlijk het woord ‘uitnodigen’ te noemen (17) en door om een reactie te vragen in (18).
(17)

(18)

Hallo Jorick, het filiaal nodigt je uit om even langs te komen bij de
servicebalie. Ze vinden het erg vervelend dat je voor een dichte deur
stond. Je mag vragen naar Arjen of Cees.
Laat je het weten als het voor jou is opgelost (of juist nog niet is
opgelost)? Mvg Jeppe

Het aanvankelijke gebrek aan overeenstemming bij de ‘bedrijvende vorm’
had te maken met gebrek aan overeenstemming over de actor. We zijn in
het codeerproces de bedrijvende vorm als ‘afwezig’ gaan coderen wanneer
een gebruikte lijdende vorm betrekking had op de organisatie als actor,
zoals in (19). Hier had namelijk ook gereageerd kunnen worden met Wij
vergoeden podotherapie tot 150 euro. We codeerden de bedrijvende vorm
niet als ‘afwezig’ wanneer die betrekking had op een andere actor dan de
organisatie, zoals in (20), want hier gaat het om taalgebruik van bezoekers
en niet om het taalgebruik van de organisatie.
(19)
(20)

Podotherapie wordt tot 150 euro vergoed.
Wij halen in principe nooit klachten van deze pagina tenzij dit in strijd
is met onze huisregels. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er gebruik
wordt gemaakt van ongepast taalgebruik.

In de volgende stap zijn ook de overige 450 interacties gecodeerd door
beide codeurs en is wederom de kappa coëfficiënt berekend (stap 2).
Omdat er voor een aantal van de talige realisaties nog een te geringe
mate van overeenstemming was, heeft er uitgebreider overleg plaats gevonden tussen beide codeurs waarbij een groot deel van de afwijkende
coderingen zijn besproken. De eigen coderingen zijn nog een keer door
elke codeur doorgelopen en twijfelgevallen zijn daarna besproken tot er
volledige overeenstemming werd bereikt. We hebben volledige overeenstemming nagestreefd omdat we bij het vaststellen van de frequenties
eenduidigheid wilden hebben over de categorisering.
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６.２
Resultaten
Voor alle genoemde indicatoren en talige kenmerken zijn we in het corpus
van 790 organisatiereacties de frequenties nagegaan. In Tabel 5 zijn deze
opgenomen.
Tabel 5

Strategie

Frequentie van talige kenmerken in organisatiereacties (n = 790)

Indicator

Talig kenmerk

Frequentie

Staat open voor dialoog
Organisatie reageert

Reactie aanwezig

790 (100%)３

Nodigt uit tot conversatie
Stelt vragen
Nodigt uit tot contact op FB

Vraagteken
Divers

278 (35%)
152 (19%)

Afkorting
Emoticons
Kapitalen
Geluidsnabootsing
Herhaalde interpunctie
Imperatiefvormen

0
53 (7%)
0
0
0
76 (10%)

Naam bezoeker
Jij, ik
Jouw, mijn

646 (82%)
631 (80%)
352 (45%)

Gebruikt een gesprekstijl van communiceren
Gebruikt non-verbale cues

Gebruikt gebiedende wijs
Behandelt mij en anderen als mens
Spreekt klant aan met naam
Gebruikt persoonlijk v.n.w.
Gebruikt bezittelijk v.n.w.

Probeert te communiceren met een menselijke stem
Organisatie reageert via een persoon Naam, initialen
Treedt op als actor
Bedrijvende vorm

481 (61%)
670 (85%)

Probeert de communicatie aangenaam te maken
Toont erkentelijkheid
Toont medeleven

Uitingen van dank
Uitingen van begrip

395 (50%)
467 (59%)

Geeft een fout toe
Uit excuses, toont begrip en neemt
verantwoordelijkheid

Excuses, uitingen die het nemen van
verantwoordelijkheid uitdrukken

75 (9%)

Biedt informatie over concurrenten
Verwijst naar concurrent

http: // www.

2 (0,3%)

De meest voorkomende talige realiseringen van CHV zijn in dit corpus in
aflopende volgorde: de medewerker treedt in dialoog; de medewerker
treedt op als actor; de medewerker spreekt de klant bij de naam aan; de
38
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medewerker maakt gebruik van persoonlijke voornaamwoorden; de reagerende medewerker presenteert zichzelf als een persoon; de medewerker
doet uitingen die blijk geven van begrip en erkentelijkheid voor de klant.
De indicatoren van CHV die in minder dan in vijftig procent van de berichten voorkomen zijn, in aflopende volgorde: het gebruik van bezittelijke
voornaamwoorden, vraagvormen, uitnodigingen tot verder contact, imperatieven, mortification, non-verbale cues en links naar concurrenten４.

６.３
Conclusie
De vraag naar het kind en het badwater kan ten dele worden beantwoord
met de resultaten uit de corpusstudie. We proberen deze resultaten telkens
te verbinden met de huidige invulling en operationalisering van het begrip
CHV. Ten eerste reflecteren we op veel en weinig voorkomende indicatoren en talige kenmerken. Het gebruik van namen van medewerker en
klant, persoonlijk voornaamwoorden, bedrijvende vormen en uitingen
van dank en begrip komen veel voor. Non-verbale cues, zoals emoticons,
worden weinig door de organisaties gebruikt; andere non-verbale cues,
zoals herhaalde interpunctie en klanknabootsingen, komen in het geheel
niet voor. Dat zijn opvallende resultaten omdat non-verbale cues het gebrek aan de mogelijkheid tot non-verbaal communiceren in offline conversaties kunnen ondervangen. Als deze online interacties zich op dit punt
niet onderscheiden van offline conversaties, dan is dat een reden om online
conversaties niet als een apart genre te beschouwen. Ook komen de strategieën ‘geeft een fout toe’ en ‘verwijst naar concurrenten’ niet veel voor in
het digitale corpus. Als deze interacties inderdaad zo weinig onderscheidend zijn van offline interacties tussen klanten en organisaties – dat moet
uiteraard verder onderzocht worden –, dan lijkt deze invulling van de notie
CHV niet zoveel bij te dragen aan onze kennis van dialogen in een online
omgeving.
Ten tweede is het voorkomen van de strategieën op zichzelf niet een
bewijs voor het bestaan van CHV. Net als in offline conversaties is het
voorkomen van de strategieën in online klant-organisatie-interacties sterk
contextafhankelijk. Bedanken is alleen mogelijk als er een reden is om een
klant te bedanken, een fout toegeven kan alleen gebeuren als er ook sprake
is van een fout. Het advies aan webcare-medewerkers om CHV te gebruiken in termen van deze elf strategieën is dan ook een te ruim advies.
Medewerkers kunnen alleen bepaalde strategieën toepassen wanneer
daar een aanleiding toe is. Tegelijk is het een te smal advies: door tegen
medewerkers te zeggen dat zij zo veel mogelijk hun eigen namen en de
namen van de klanten moeten noemen en veel ik en jij gebruiken, hebben
BROUWER & DEN OUDEN
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zij nog niet dát gerealiseerd waarvan we denken dat het een conversationele stijl behelst.
Ten derde blijken er meer talige realisaties van CHV mogelijk dan die
welke wij in de literatuurbeschouwing bepaald hebben. Zo worden in
webcare-interacties uitingen gedaan als de volgende: “Momenteel heeft
het netwerk in Frankrijk problemen waardoor je inderdaad kunt merken
dat de verbinding af en toe weg valt. Hopelijk heeft het geen stempel gedrukt
op jullie verblijf in Parijs en hebben jullie alsnog kunnen genieten van deze
mooie stad. Groetjes, Astrid.” Uit het woord ‘inderdaad’ blijkt dat de medewerker de klant gelijk geeft, dus een fout toegeeft, of daarmee haar begrip
voor de situatie van de klant toont; toch is dit in onze ogen te impliciet om
het te rangschikken onder een van beide strategieën. Tegelijkertijd is het
een woord dat van belang is in termen van relationele nabijheid en welwillendheid vanuit de organisatie. Hetzelfde geldt voor de moeilijk te rangschikken uiting waarin de medewerker haar hoop uitspreekt dat het netwerkprobleem geen stempel heeft gedrukt op het verblijf in Parijs. Deze
uiting hebben we niet gecategoriseerd onder een van de indicatoren, terwijl het intuïtief een belangrijke uiting is in termen van ‘spreken met een
menselijke stem’: vriendelijkheid en welwillendheid tonen.
Kortom, aan onze talige benadering van CHV zitten haken en ogen waar
we nog geen afdoende oplossing voor hebben. We denken dat een veel
groter spectrum van talige expressies in aanmerking komt voor het ‘spreken met een menselijke stem’ dan wij met deze linguïstische analyse konden aantonen en dat het hoog tijd is om dat spectrum nader te onderzoeken, ook los van de elf strategieën van Kelleher en Miller (2006).

７

Discussie

Het begrip CHV is in zwang geraakt voor de aanduiding van een bepaalde
communicatiestijl die door organisaties in webcare-interacties wordt gebruikt. Het is een belangwekkende notie waar veel effectstudies op zijn
gebaseerd. We hebben beargumenteerd dat het begrip weliswaar veel
wordt gebruikt in onderzoeksliteratuur, maar dat niet precies duidelijk is
wat ermee wordt bedoeld. Het begrip bevat een groot aantal bestanddelen,
maar die zijn niet goed van elkaar te onderscheiden en dus kan met de
huidige operationalisering van het begrip niet worden vastgesteld wat de
werkzame bestanddelen ervan zijn. Ook plaatsten we kanttekeningen bij
het gebruik van de huidige notie van CHV als meetinstrument. Dat geeft
onvoldoende inzicht in welke aanwijsbare kenmerken van online conver40
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saties ertoe leiden dat CHV ervaren wordt. Op grond van het meetinstrument is vaststelbaar dát CHV in een bericht van een organisatie aanwezig
kan zijn, maar niet wat het is en waardoor het veroorzaakt wordt.
De literatuurbeschouwing leidde naar de, traditioneel uit het taalbeheersingsonderzoek afkomstige, onderscheidingen zoals persoonlijk, informeel en relationeel taalgebruik. Deze zijn in die traditie weliswaar stilistisch niet eerder in combinatie met elkaar als een CHV-achtige stijl getypeerd, maar het is goed voorstelbaar dat deze talig gedefinieerde kenmerken een steviger fundament aan een CHV-achtige notie bieden dan de
huidige operationalisering van CHV. Vervolgonderzoek vanuit de taalbeheersing moet hiertoe een flinke aanzet geven. De corpusstudie wees uit
dat veel van de talige realisaties van de CHV-strategieën niet of nauwelijks
voorkomen, en van de strategieën die wel voorkomen konden we zeggen
dat ze niet uitputtend zijn om deze conversationale stijl te karakteriseren.
Voor vervolgonderzoek zou gedacht kunnen worden aan het samenstellen
van grote corpora met uitingen van organisaties waarin bottom-up kan
worden nagegaan welke talige elementen bijdragen aan de relatievorming
of het relatiebehoud tussen hen en de klant. Deze corpora zouden niet
louter uit online berichten hoeven te bestaan, aangezien deze elementen
ook veelvuldig in papieren brieven voorkomen. Deze verzamelingen van
talige elementen zullen ongetwijfeld veel groter en meer divers zijn dan de
elementen van onze eigen talige analyse.
Concluderend stellen we vast dat de elf strategieën van Kelleher en Miller
(2006) weinig toevoegen aan onze kennis over het afstemmen van organisaties op klanten in online dialogische situaties. De strategieën maken het
begrip CHV enerzijds te beperkt omdat CHV meer omvat dan de optelsom
van de strategieën, en anderzijds te ruim, omdat de relaties tussen talige
kenmerken en deze vaag geformuleerde, circulaire, elkaar overlappende en
contextafhankelijke strategieën niet helder vast te stellen zijn.

Noten
1. De auteurs danken Paul Dauvellier, Emma de Graaf, Mirthe Post-Zielman, Angelina
Reijkers en Inger Waling voor hun hulp bij het samenstellen en coderen van het corpus.
2. Het minst eenduidige onderscheid bestond tussen klacht enerzijds en probleem anderzijds. Een klacht werd beschouwd als de reden voor contact wanneer de klant ontevredenheid uitte over een product of dienst van de organisatie. We beschouwden een
initiële beurt als een probleem wanneer de klant moeilijkheden beschreef met een
product of dienst van de organisatie die de organisatie zou moeten kunnen wegnemen.
Interbeoordelaars-betrouwbaarheid voor de redenen voor contact is bereikt in drie
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stappen, zoals beschreven onder Tabel 4 (kappa coëfficiënten waren 0,62, 0,82 en 1,00
respectievelijk).
3. We hebben in het corpus alleen interacties opgenomen waar organisaties in betrokken
waren (zie Tabel 2). Daarom geldt deze strategie voor alle berichten in het corpus.
4. We zouden deze frequenties in verband kunnen brengen met de branche en/of de
reden voor de klant om contact op te nemen met de organisatie: de inzet van bepaalde
talige realiseringen zou immers kunnen afhangen van het type branche en/of van de
reden voor contact en daarmee onze inzichten in het voorkomen van bepaalde strategieën en talige realiseringen kunnen vergroten. We zien in dit artikel echter van deze
analyses af omdat ze te ver afvoeren van de centrale doelstelling van beide studies,
namelijk de operationalisering van CHV zelf tegen het licht houden.
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Abstract
“Annoying that the bike hasn’t been removed! Can you give me a case
number? ^EK”: Conversational Human Voice in webcare of Dutch
municipalities
The conversational communication style organisations use in webcare is an
important factor affecting its success, and is referred to as the Conversational
Human Voice (CHV, Kelleher, 2009; Kelleher & Miller, 2006). This communication style reflects attributes such as treating others as humans, using a
personal communication style, and being open to dialogue. Although several
experimental studies investigated the relation between conversational linguistic elements in webcare messages and perceived CHV (for example Crijns,
Cauberghe, Hudders & Claeys, 2017; Huibers & Verhoeven, 2014), there are
considerable differences in the type and number of linguistic elements they
used. Therefore we developed an instrument based on scientific research to
identify conversational linguistic elements reliably. Next, we investigated how
often these elements occurred in a corpus of 480 webcare conversations
between twenty Dutch municipalities and their citizens, and to what extent
they differ in its usage. The results showed that the identification instrument
was reliable. Furthermore, municipalities often personalize their webcare
responses, but hardly use informal language and invitational rhetoric. Large
municipalities, such as Amsterdam and ’s-Hertogenbosch, appeared to be
more progressive in applying conversational elements in webcare than
medium-sized municipalities, such as Gouda and Deventer.
Keywords: webcare, Conversational Human Voice, conversational linguistic elements,
corpus analysis, municipalities
VOL. 40, NO. 1, 2018
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１

Inleiding

Rondslingerend afval, onduidelijke verkeerssituaties en lange wachttijden
bij het aanvragen van een nieuw paspoort, het is slechts een greep uit de
onderwerpen die burgers kunnen bezighouden binnen hun gemeente. In
plaats van hun opmerkingen kenbaar te maken door de gemeente te bellen, plaatsen zij steeds vaker hun opmerkingen op sociale media, zoals
Twitter en Facebook. Deze online vragen, opmerkingen, klachten en complimenten worden electronic word of mouth (eWOM) genoemd. Dit zijn
(positieve of negatieve) oordelen van consumenten over een product of
dienst die via het internet gedeeld worden (Hennig-Thurau, Gwinner,
Walsh & Gremler, 2004). Een voorbeeld van eWOM is weergegeven in
Figuur 1. Een inwoner van gemeente Eindhoven signaleert dat defecte stoplichten op een specifiek kruispunt verkeersproblemen opleveren en tweet
hierover.
Het reageren door organisaties op online berichten van stakeholders
wordt ‘webcare’ genoemd. Van Noort en Willemsen (2012) beschrijven
webcare als het aangaan van online interactie met stakeholders door actief
klachten, complimenten of vragen te signaleren en te behandelen. In het
geval van de melding over de defecte stoplichten geeft gemeente Eindhoven antwoord door het probleem toe te lichten (zie Figuur 1). Hierdoor
ontstaat er een dialoog tussen de burger en de webcare-medewerker
(^WP), zoals ook wordt beoogd met webcare.
Het afgelopen decennium is het voorkomen en de effectiviteit van webcare intensief bestudeerd (zie voor een overzicht Van Noort, Willemsen,
Kerkhof & Verhoeven, 2014). Een factor die de effectiviteit van webcare
beïnvloedt, is de mate waarin een menselijk geluid in de toonzetting van
de reacties doorklinkt. Dit wordt Conversational Human Voice genoemd
(CHV, Kelleher, 2009; Kelleher & Miller, 2006), een persoonlijke en innemende communicatiestijl van de organisatie naar de stakeholder, die zich
onder andere kenmerkt door het gebruik van een dialoog, emotie, humor,
en het geven van feedback (Kelleher & Miller, 2006). In de webcare-responsen van de gemeente Eindhoven klinkt een licht menselijk geluid door
vanwege de eerste persoon meervoud om naar de organisatie te verwijzen
(we in plaats van de gemeente) en de ondertekening van de tweets met de
initialen van de medewerker (^WP). Deze elementen komen doorgaans
niet terug in de corporate toonzetting van publieke organisaties in bijvoorbeeld hun brieven of website (Gonzalez-Herrero & Smith, 2008; Kuhn,
2005; Park & Cameron, 2014). Met een dergelijke menselijke toon proberen
organisaties beter aan te sluiten bij het taalgebruik dat gebruikelijk is op
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Figuur 1 Online conversatie tussen een burger en de gemeente Eindhoven

socialemediakanalen, dat zich kenmerkt als snel, persoonlijk en minder
formeel (Kaplan & Haenlein, 2010; Lillqvist & Louhiala-Salminen, 2014).
Het eerste doel van deze studie is om vanuit een taalbeheersingsperspectief een bijdrage te leveren aan de linguïstische operationalisatie van
CHV. In de definitie van CHV staat de perceptie van de communicatiestijl
van de organisatie door stakeholders centraal. Maar welke (combinatie
van) linguïstische elementen van een boodschap dragen bij aan de perceptie van CHV? Van Noort et al. (2014) noemen drie linguïstische strategieën:
het personaliseren van de boodschap, het gebruiken van informele taal en
toepassen van uitnodigende retoriek. Maar als we het materiaal uit de
eerdere experimenten vergelijken met deze drie strategieën, dan blijkt dat
materiaal te verschillen in het toepassen ervan (bijvoorbeeld Huibers &
Verhoeven, 2014) en de mate ervan (bijvoorbeeld Kerkhof, Beugels, Utz &
Beukeboom, 2011).
Ook verschilt de wijze waarop elke strategie wordt geoperationaliseerd.
Informeel taalgebruik kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een zin
te herformuleren (vergelijk: Thank you for your feedback vs. I really do thank
VAN HOOIJDONK & LIEBRECHT
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you for your feedback in Sparks, So & Bradley, 2016) of door uitroepen
(awww great), klankuitrekkingen (soooo) en smileys toe te voegen (zoals
in de studie van Gretry, Horváth, Belei & van Riel, 2017). Daarnaast wordt
in experimentele studies (Crijns, Cauberghe, Hudders & Claeys, 2017; Huibers & Verhoeven, 2014; Kerkhof et al., 2011) het concept CHV zowel als
onafhankelijke variabele opgenomen (geoperationaliseerd in verschillende
linguïstische strategieën) en als afhankelijke variabele gemeten (met een
vragenlijst bestaande uit elf items ontwikkeld door Kelleher en Miller,
2006; Kelleher, 2009). Hierdoor is het onduidelijk in hoeverre elk linguïstisch element in een boodschap bijdraagt aan de menselijke toon. Om dit
vast te stellen, is het van belang om eerst concrete linguïstische elementen
te kunnen identificeren.
In dit artikel wordt een identificatie-instrument gepresenteerd van conversationele linguïstische elementen die volgens de theorie kunnen bijdragen aan de waargenomen menselijke toon in webcare. Deze elementen
zijn gedestilleerd uit wetenschappelijk onderzoek naar CHV. Dit leidt tot
de eerste hoofdvraag van het onderzoek:
OZ1: Welke conversationele linguïstische elementen zijn betrouwbaar te
identificeren in webcare-gesprekken?

Het tweede doel van deze studie is het voorkomen van conversationele
linguïstische elementen in webcare-gesprekken in kaart brengen. Hiervoor
worden online conversaties tussen Nederlandse gemeenten en hun burgers
geanalyseerd. Het belang van webcare wordt door veel gemeenten onderkend: inmiddels heeft 99 procent van de Nederlandse gemeenten een Twitteraccount en 90 procent een corporate Facebookaccount (www.socialmediameetlat.nl). Eerdere experimentele en corpusanalytische studies naar
webcare richtten zich hoofdzakelijk op for-profitorganisaties (onder andere Dekay, 2012; Einwiller & Steilen, 2015; Gretry et al., 2017; Kerkhof et
al., 2011), terwijl die organisaties niet alleen inhoudelijk verschillen van
gemeenten, maar zij sociale media ook voor (deels) andere doeleinden
inzetten (Lovejoy, Waters & Saxton, 2012; Waters & Jamal, 2011). Zo hebben
for-profitorganisaties als doel winst te maken, terwijl gemeenten de volgende kerntaken hebben: garanderen van de openbare orde en veiligheid,
het houden van toezicht op ruimtelijke ordening en het beheren van het
milieu (ProDemos, n.d.).
Uit een kleinschalig corpusonderzoek bleek dat gemeenten worstelen
met de inzet van een menselijke toon in hun webcare-berichten (Van
Hooijdonk & Liebrecht, 2015). Hoewel sommigen vrij informeel en per48
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soonlijk reageren, lijken anderen de afstandelijke toon uit de offline communicatie door te zetten in hun online communicatie. Deze bevinding kan
verklaard worden met het feit dat publieke organisaties over het algemeen
minder snel met nieuwe ontwikkelingen meegaan en op dit punt dus conservatiever zijn dan for-profitorganisaties (Bezemer, Van den Bosch, Volberda & Jansen, 2006).
Enerzijds zijn wij geïnteresseerd in het voorkomen van de uit de theorie
onderscheiden conversationele linguïstische elementen in werkelijke webcare-gesprekken, anderzijds willen wij inventariseren in hoeverre Nederlandse gemeenten overeenkomen en verschillen in het gebruik van deze
elementen in hun online conversaties. Dit leidt tot de tweede hoofdvraag
van het onderzoek, die is opgedeeld in twee subvragen:
OZ2a: In welke mate zijn de uit de theorie onderscheiden conversationele
linguïstische elementen gemeengoed in webcare-gesprekken?
OZ2b: In hoeverre verschillen Nederlandse gemeenten in hun inzet van
conversationele linguïstische elementen in webcare-gesprekken?

２

De menselijke toon in webcare

２.１
Doelen van gemeentelijke webcare
Eén van de verschillen tussen for-profitorganisaties en gemeenten is de rol
die afzenders van eWOM kunnen aannemen. Bij for-profitorganisaties is
deze een-dimensioneel: de mensen die de organisaties online benaderen
zijn (potentiële) klanten. Bij gemeenten zijn de rollen van eWOM-afzenders daarentegen multidimensioneel. Volgens het rapport van de commissie toekomst overheidscommunicatie (2001) hebben burgers de rol van
kiezer (ze stellen de volksvertegenwoordiging samen tijdens verkiezingen),
onderdaan (ze dienen het beleid van de overheid op te volgen), coproducent van beleid (ze kunnen uitgenodigd worden om mee te praten over
beleid, zoals voorzieningen in hun wijk) en klant (ze nemen diensten en
producten af, zoals paspoorten en subsidies). Dit kan de inzet van webcare
beïnvloeden.
Van Noort et al. (2014) onderscheiden drie functies van webcare: klantenservice, public relations en marketing. Deze functies komen voort uit de
literatuur die hoofdzakelijk is gericht op for-profitorganisaties (onder andere Dekay, 2012; Einwiller & Steilen, 2015; Gretry et al., 2017; Kerkhof et al.,
2011); bij gemeentelijke webcare lijken met met name de eerste twee functies een rol te spelen. Net als via traditionele kanalen kan de gemeente via
VAN HOOIJDONK & LIEBRECHT
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sociale media service verlenen aan klanten door situaties toe te lichten en
vragen te beantwoorden, zoals ook in het voorbeeld van gemeente Eindhoven. Bij de dienstverlening van for-profitorganisaties luidt het het devies
dat de klant koning is, maar op dit punt wringt het bij de gemeentelijke
dienstverlening, omdat de diensten en producten van gemeenten vaak aan
regels zijn gebonden, zoals bij het verlenen van vergunningen (Rapport van
de commissie toekomst overheidscommunicatie, 2001).
Ten tweede kan webcare worden ingezet als een middel voor het managen van public relations. Door te reageren op vragen, opmerkingen, klachten en complimenten onderhoudt de gemeente actief de relatie met haar
burgers. Dit is niet alleen voordelig voor de relatie met de initiële twitteraar, zoals de burger die een defect verkeerslicht meldt bij de gemeente
Eindhoven, maar ook voor de relatie met alle andere twitteraars die vanaf
de zijlijn deze conversatie aanschouwen. Deze zogeheten bystanders
(Dens, De Pelsmacker & Purnawirawan, 2015) zien immers de tweet die
de burger publiekelijk plaatst en het eventuele antwoord van de organisatie daarop. Gezien de verschillende rollen die burgers kunnen aannemen,
kan het voor gemeenten complex zijn om met hun webcare naar tevredenheid aan te sluiten bij alle burgers. De rol van de initiële twitteraar kan de
gemeente wellicht inschatten op basis van zijn tweet en twitterprofiel,
maar de organisatie heeft geen zicht op de rollen, motivaties en belangen
van de bystanders. Waar een bericht over een milieuverordening kan aansluiten bij de burger als kiezer, kan het bij de burger als onderdaan leiden
tot hinder.
Volgens Figee (2001) is de gemeentelijke dienstverlening een dissatisfier:
een goede dienstverlening wordt beschouwd als vanzelfsprekend, maar
een tegenvallende dienstverlening wordt de gemeente aangerekend. Een
passende dienstverlening via webcare is dus essentieel. Eerder onderzoek
bij for-profitorganisaties wees uit dat webcare kan leiden tot een verhoging
van het vertrouwen in de organisatie en bijdragen aan een betere reputatie
(Kerkhof et al., 2011; Lee & Song, 2010; Park & Lee, 2013; Van Laer & De
Ruyter, 2010). Een van de factoren die bijdraagt aan succesvolle webcare, is
de toon die organisaties aannemen in hun communicatie.

２.２
Conversational Human Voice in webcare
Computergemedieerde communicatie (CMC) brengt voor- en nadelen met
zich mee in vergelijking met face-to-face-communicatie. Enerzijds stelt de
technologie organisaties en stakeholders in staat om eenvoudig, snel en
laagdrempelig met elkaar in contact te komen (Kaplan & Haenlein, 2010).
Bovendien kunnen de gesprekken worden opgeslagen, teruggezocht en op
50
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een later moment worden opgepakt (Clark & Brennan, 1991). Anderzijds is
CMC minder rijk, ontbreken non-verbale cues en verloopt de communicatie a-synchroon, waardoor CMC als afstandelijk kan worden ervaren (zie
ook de Media Richness Theory, Daft & Lengel, 1986).
Volgens de Social Presence Theory (Short, Williams & Christie, 1976)
kunnen de nadelen van CMC weggenomen worden wanneer mensen het
gevoel hebben dat ze ondanks de communicatie via de technologie toch
het gevoel hebben met een mens te communiceren in plaats van met een
gezichtsloze organisatie (i.e., parasociale interactie, Horton & Wohl, 1956).
Hiervoor kunnen zowel verbale als non-verbale cues worden ingezet, zoals
het gebruik van een menselijke profielfoto in plaats van het logo van de
organisatie en het ondertekenen van een bericht met de naam of initialen
van de medewerker (Park & Lee, 2013). Het inzetten van conversationele
linguïstische elementen kan gezien worden als de verbale realisatie van
social presence.
Conversationele linguïstische elementen zijn de talige realiseringen van
de Conversational Human Voice (CHV). Dit concept wordt gedefinieerd als
een communicatiestijl die “door stakeholders van een organisatie waargenomen wordt als een toegankelijke en natuurlijke stijl, gebaseerd op
interactie tussen een individu uit een organisatie en een individuele stakeholder” (Kelleher, 2009, p.177). In de onderzoeken van Kelleher en Miller
(2006) en Kelleher (2009) wordt gepercipieerde CHV in een blog onderzocht met een vragenlijst van elf items. Ondanks dat deze items eendimensionaal zijn en betrouwbaar samenhangen, blijken ze uiteen te lopen van
het openstaan voor een dialoog en het geven van oprechte feedback tot het
converseren met een menselijke stijl en het gebruik van humor.
Diverse onderzoeken naar blogs (Kelleher, 2009; Park & Cameron, 2014),
sociale media (Dijkmans, Kerkhof, Buyukcan-Tetik & Beukeboom, 2015) en
webcare (Huibers & Verhoeven, 2014; Van Noort & Willemsen, 2012; Van
Noort, Willemsen & Antheunis, 2013) laten zien dat de perceptie van CHV
een positief effect heeft op het oordeel dat stakeholders geven aan de
organisatie in online communicatie. Ook is meermaals aangetoond dat
gepercipieerde CHV in webcare positieve effecten heeft op de evaluatie
van de webcare en de betrouwbaarheid en reputatie van de organisatie
(Van Noort & Willemsen, 2012; Schamari & Schaefers, 2015), maar deze
positieve bijdrage van CHV is niet in alle studies eenduidig (onder andere
Crijns et al., 2017; Gretry et al., 2017; Kerkhof et al., 2011).
Een verklaring voor de meerduidige effecten van gepercipieerde CHV in
webcare is het feit dat in experimentele studies (Crijns et al., 2017; Huibers
& Verhoeven, 2014; Kerkhof et al., 2011) het concept CHV zowel de onafVAN HOOIJDONK & LIEBRECHT
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hankelijke variabele als de afhankelijke variabele was. Daarnaast blijkt de
operationalisering van CHV als onafhankelijke variabele in de studies sterk
uiteen te lopen, zowel wat betreft het aantal als het type conversationele
linguïstische elementen. Hierdoor is het onduidelijk in hoeverre elke
(non-)verbale cue in een boodschap bijdraagt aan de waarneming van
CHV en de effecten voor organisaties.
Om vast te kunnen stellen in hoeverre elk linguïstische element in een
boodschap bijdraagt aan gepercipieerde CHV, is het van belang om eerst
linguïstische elementen te identificeren. Daarom hebben wij op basis van
de literatuur uit de communicatiewetenschap en taalbeheersing conversationele linguïstische elementen geïdentificeerd die theoretisch gezien kunnen bijdragen aan de waargenomen CHV. Voor de inventarisatie van deze
elementen dient de driedeling van Van Noort et al. (2014) als kapstok,
waarbij we ook de elf items uit de vragenlijst van Kelleher (2009) en Kelleher
en Miller (2006) hebben toegekend aan een van de drie strategieën.
２.２.１
Personalisatie
Op basis van Walther (2011) stellen Van Noort et al. (2014, p. 18) dat personalisatie refereert aan de mate waarin personen in de conversatie naar
voren komen. Deze linguïstische strategie raakt aan het elfde item waarmee Kelleher (2009) en Kelleher en Miller (2006) de perceptie van CHV
meten (the brand treats me and others as human). Personalisatie kan volgens Van Noort en collega’s geoperationaliseerd worden door de afzender
van het webcare-bericht (de organisatie) en de ontvanger (de stakeholder)
te personaliseren.
Voor het personaliseren van de afzender kan de organisatie het webcare-bericht afkomstig laten zijn van een medewerker in plaats van de
organisatie als geheel. Dit is een meer individualistische manier van communiceren, waardoor het bericht eerder gepercipieerd wordt als afkomstig
van één persoon in plaats van een gezichtsloze organisatie (Van Noort et
al., 2014). Een veelgebruikte verbale manier om de organisatie te personaliseren is het bericht ondertekenen met de naam of initialen van de webcare-medewerker (zie onder andere Crijns et al., 2017; Gretry et al., 2017;
Huibers & Verhoeven, 2014; Kerkhof et al., 2011; Kwon & Sung, 2011; Park &
Lee, 2013; Rybalko & Seltzer, 2010; Schamari & Schaefers, 2015).
Daarnaast kan de webcare-respons gepersonaliseerd worden door het
bericht nadrukkelijk te richten aan de ontvanger. De organisatie kan de
stakeholder begroeten met zijn naam (Hallo Robin), een taalhandeling die
in face-to-face-communicatie gebruikelijk is. In CMC lijkt zo’n persoonlijke
start van de conversatie in mindere mate voor te komen: in het voorbeeld
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van gemeente Eindhoven laat de gemeente een persoonlijke begroeting
van de stakeholder achterwege, en ook in eerder onderzoek komt een
dergelijke personalisatie maar in enkele gevallen voor (Crijns et al., 2017;
Gretry et al., 2017; Pollach, 2005).
Tot slot kunnen persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden de personalisatie in webcare verhogen. Zo komt de organisatie persoonlijker over
als ze met de eerste persoon naar zichzelf verwijst (ik, me, wij, ons) in plaats
van de derde persoon (gemeente Eindhoven) (zie bijvoorbeeld Crijns et al.,
2017; Gretry et al., 2017; Huibers & Verhoeven, 2014; Kwon & Sung, 2011;
Pollach, 2005; Sparks, Bradley & Callan, 1997). Waar het gebruik van de
derde persoon gepast is in traditionele media (brieven, websites), is deze
vorm niet passend in het register van sociale media. Aan de andere kant
kunnen persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden ook ingezet worden om de ontvanger persoonlijker aan te spreken. Het gebruik van jij, je,
jouw is persoonlijker dan dergelijke voornaamwoorden achterwege laten２
(Crijns et al., 2017; Gretry et al., 2017; Huibers & Verhoeven, 2014; Pollach,
2005; Kwon & Sung, 2011; Sparks et al., 1997). In veel van de studies worden
de voornaamwoorden ingezet voor de personalisatie van beide partijen.
Zo bevat het materiaal van Crijns et al. (2017) bijvoorbeeld you can always
contact me en het materiaal van Huibers en Verhoeven (2014) de zin Omdat
het bij jou al zo lang duurt, zal ik je een formulier sturen.
２.２.２ Informeel taalgebruik
Informeel taalgebruik is een techniek waarbij de organisatie een natuurlijke en expressieve stijl van communiceren hanteert die gangbaar is in
alledaagse face-to-face conversaties (Van Noort et al., 2014). Dit taalgebruik
lijkt meer op spreektaal, wat contrasterend is met de meer formele toon
die organisaties hanteren in geschreven communicatie-uitingen, zoals
brieven en websites. Deze categorie kan gerelateerd worden aan een aantal
CHV-items van Kelleher (2009) en Kelleher en Miller (2006), zoals the
brand tries to communicate in a human voice (item 4) en the brand uses a
conversation style of communication (item 3).
Er zijn allerlei linguïstische strategieën mogelijk die spreektaal kunnen
nabootsen in geschreven taal en daarmee de illusie van nabijheid creëren.
Van Noort et al. (2014, p. 19) baseren zich hierbij op het werk van Pearce
(2005) en Pollach (2005). Het gebrek aan non-verbale cues kan volgens hen
opgelost worden met verkortingen (ok in plaats van oke), afkortingen (LOL
voor Laughing Out Loud), emoticons (:-)) en emoji ( ). Kwon en Sung
(2011) onderscheiden in hun inhoudsanalyse daarnaast ook herhaalde interpunctie (!!!!!), het gebruik van hoofdletters (GEWELDIG) en het nabootVAN HOOIJDONK & LIEBRECHT
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sen van geluid (ahhhhh, oooopsy). Van Noort et al. (2014) stellen dat adverbia (so, really) en tussenwerpsels (oh, wow) eveneens voorbeelden zijn van
spreektaal.
In het algemeen zijn de door Van Noort et al. (2014) genoemde voorbeelden van informeel taalgebruik representatieve conversationele linguïstische elementen die in eerder webcare onderzoek naar voren komen
(onder andere Kwon & Sung, 2011; Lillqvist & Louhiala-Salminen, 2013;
Van Hooijdonk & Liebrecht, 2015), maar er zijn nog meer elementen van
informeel online taalgebruik te onderscheiden. Verheijen (2013) bijvoorbeeld toont allerlei vormen van ‘textese’, kort en vluchtig taalgebruik tussen personen via online kanalen waarbij gebruikelijke spellingconventies
en grammaticaregels worden overtreden. Voorbeelden hiervan zijn fonologische afkortingen (thanx in plaats van thanks), letter-woord-combinaties
(CU2 in plaats van see you too), typografische symbolen (x voor kus) en het
weglaten van leestekens (savonds in plaats van ‘s avonds). Hoewel Verheijen (2013) dergelijk taalgebruik onderzoekt in relatie tot geletterdheid, is het
aannemelijk dat dit informele taalgebruik eveneens bijdraagt aan de perceptie van CHV.
In de webcare-context doen Gretry et al. (2017) een aanzienlijke aanvulling op de elementen van informeel taalgebruik. Op basis van het werk van
Biber (1986), Delin (2005) en Pearce (2005) onderscheiden zij bijvoorbeeld
ook het gebruik van onmiskenbaar informele woorden (great, awesome),
lexical handles (That’s what we like to hear, That’s awesome), veelgebruikte
werkwoorden (check out, visit), het weglaten van werkwoorden (No hotels
in in plaats van There are no hotels in) en discourse markers (and, so). In
hun experimentele studie worden meerdere webcare-reacties op een Facebookpagina van een for-profitorganisatie gemanipuleerd met deze elementen van informeel taalgebruik, waaruit blijkt dat mensen de informele
antwoorden van de organisatie inderdaad als meer informeel beschouwen
dan de formele antwoorden.
２.２.３ Uitnodigende retoriek
De derde strategie van Van Noort et al. (2014) gaat in op de uitnodigende
stijl die kenmerkend is voor gepercipieerde CHV, wat Kelleher (2009) en
Kelleher en Miller (2006) bevragen met the brand invites people to conversation, is open to dialogue en provides prompt feedback [...] (respectievelijk
item 1, 2 en 10). De organisatie kan in een webcare-reactie aangeven dat ze
graag in gesprek gaat met de stakeholder en openstaat voor zijn ideeën en
suggesties om zo de indruk te wekken dat ze makkelijk benaderbaar zijn
(Yang, Kang & Johnson, 2010; Scoble & Israel, 2006). Het gevolg van deze
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open houding, zo is uit de items van Kelleher (2009) en Kelleher en Miller
(2006) af te leiden, is dat de organisatie zelfs de stakeholder in contact zou
kunnen brengen met concurrenten als daarmee beter aan de wens van de
stakeholder wordt voldaan (the brand provides links to competitors, item 7).
Uitnodigende retoriek en het stimuleren van de dialoog komt in verschillende experimentele studies naar CHV in webcare terug (Crijns et al.,
2017; Huibers & Verhoeven, 2014; Pollach, 2005). In het materiaal van Huibers en Verhoeven (2014) staat bijvoorbeeld Heb je nog vragen? Stel ze
gerust. Een vergelijkbare uitnodiging tot conversatie is te lezen in Crijns
et al. (2017): if you have any further questions or remarks, you can always
contact me. Hoewel Van Noort et al. (2014) deze strategie beperken tot het
expliciet uitnodigen voor een conversatie, zijn er ook andere elementen in
webcare te onderscheiden die bijdragen aan deze open houding. Schamari
en Schaefers (2015, p. 23) stellen dat het vermenselijken van webcare ook
afhangt van sociale cues, zoals behulpzaamheid, reactiviteit en beleefdheid. Een aantal taalhandelingen uit de taalhandelingstheorie (Austin,
1975; Searle, 1969) kan deze sociale cues realiseren aangezien met elke
uiting een taalhandeling (speech act) wordt verricht. Taalhandelingen die
geschaard kunnen worden onder uitnodigende retoriek zijn de stakeholder
expliciet bedanken (bedankt voor je feedback), de stakeholder uitnodigen
om feedback te geven (we horen graag je suggesties), het tonen van sympathie of empathie voor de positie van de stakeholder (wat vervelend voor je),
en het toegeven van fouten en verontschuldigen (excuses, dat was inderdaad niet de bedoeling). Dit laatste punt komt ook naar voren in item 9 van
Kelleher (2009) en Kelleher en Miller (2006): the brand would admit a
mistake. Hoewel deze taalhandelingen in de webcare-literatuur ook onderscheiden worden als responsstrategieën (bijvoorbeeld Huibers & Verhoeven, 2014; Kerkhof et al., 2011), maken andere studies aannemelijk dat dergelijke sociale cues inderdaad een organisatie een menselijk gezicht kunnen geven (Aggerwal & McGill, 2007; Puzakova, Kwak & Rocereto, 2013;
Reynolds & Quinn, 2008).
Tot slot kan humor de perceptie van CHV verhogen, wat wordt gereflecteerd in drie items van Kelleher (2009) en Kelleher en Miller (2006): the
brand tries to be interesting in communication (item 5), uses a sense of
humor in communication (item 6) en attempts to make communication
enjoyable (item 8). Humor is vaak een evaluatie van iets (bijvoorbeeld een
situatie), waarbij er sprake is van enige ambiguïteit of onverwachtheid
(Reyes, Rosso & Buscaldi, 2012) en kan gezien worden als een vorm van
uitnodigende retoriek omdat het kan bijdragen aan prettige, laagdrempelige en open communicatie (Lynch, 2002). In het algemeen is een van de
VAN HOOIJDONK & LIEBRECHT
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Figuur 2 Humor in de webcare-reactie van gemeente Amsterdam

belangrijkste redenen om humor in te zetten, het creëren en instandhouden van vriendschappen en relaties doordat humor een positieve invloed
heeft op vertrouwen (Lynch, 2002; Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray &
Weir, 2003). Bovendien wijkt humor af van de gebruikelijke communicatiestijl van organisaties, terwijl een humoristische stijl goed aansluit bij de taal
en handelswijze die gebruikelijk is op socialemediakanalen (Fournier &
Avery, 2010; Kaplan & Haenlein, 2010; Pena & Hancock, 2006), ook in online
communicatie van organisaties (Taecharungroj & Nueangjamnong, 2015;
Xiao, Cauberghe & Hudders, 2017). Uit een eerder kleinschalig corpusonderzoek bleek dat non-profitorganisaties humor maar mondjesmaat inzetten
en zij de kwinkslagen markeren met non-verbale cues om miscommunicatie
te voorkomen (Van Hooijdonk & Liebrecht, 2015), zoals Figuur 2 ook laat
zien. Het toevoegen van linguïstische markeerders aan humoristische uitingen, zoals smileys, hoofdlettergebruik en interpunctie (zie voor een overzicht Burgers & Van Mulken, 2017), is een vorm van informeel taalgebruik.
Om de inzet van conversationele linguïstische elementen in webcaredialogen tussen Nederlandse gemeenten en burgers te onderzoeken en te
inventariseren in hoeverre gemeenten hierin verschillen, is op basis van de
literatuur een identificatie-instrument ontwikkeld en een corpusonderzoek
uitgevoerd. Daarnaast zijn interviews gehouden met verschillende gemeentelijke webcare-teams over de menselijke toon in webcare-conversaties.
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３

Methode

In deze sectie wordt de onderzoeksmethode beschreven. Onze aandacht
gaat hierbij hoofdzakelijk uit naar de corpusstudie, aangezien die centraal
stond bij de beantwoording van de onderzoeksvragen. Naast de corpusanalyse zijn er additionele interviews gehouden met zes gemeenten over
de inzet van de menselijke toon in webcare. De afname van deze interviews beschrijven we in de laatste paragraaf van deze sectie.

３.１
Corpus
Voor het corpusonderzoek zijn 20 middelgrote (50.000 tot 100.000 inwoners) tot grote (>100.000 inwoners) Nederlandse gemeenten geselecteerd
die actief webcare bedrijven (zie Tabel 1). In de tijdsperiode van een jaar
(zomer 2015 tot zomer 2016) zijn handmatig het eerste en het laatste gesprek
van elke maand verzameld die de gemeente voerde op Twitter. Dit leidde tot
24 gesprekken per gemeente, het corpus bevatte in totaal 480 webcare-dialogen. Er was sprake van een dialoog als er een webcare-reactie van de
gemeente volgde op een initiële tweet van de stakeholder. In tegenstelling
tot andere corpusonderzoeken naar de menselijke toon in webcare (Huibers
& Verhoeven, 2014; Kwon & Sung, 2011), is in de huidige studie niet enkel het
bericht van de stakeholder en de reactie van de gemeente geselecteerd, maar
zijn de volledige gesprekken tussen stakeholder en gemeente opgenomen in
het corpus. Hierdoor bestond het totale corpus uit 1650 tweets, waarvan 881
berichten van stakeholders en 769 van de gemeenten.
３.２
Instrumentatie
Het identificatie-instrument is opgesteld op basis van de meestvoorkomende conversationele linguïstische elementen die genoemd worden in
de literatuur. De drie strategieën van Van Noort et al. (2014) vormen de
basis van het instrument. Per strategie zijn op basis van Illocutionary Force
Indicating Devices (IFIDs, strekkingaanduidende middelen, Houtkoop &
Koole, 2000; Page, 2014) een aantal conversationele linguïstische elementen onderscheiden die gecodeerd zijn met een 1 (aanwezig) of een 0 (afwezig). IFID’s zijn elementen die de illocutieve kracht van een taalhandeling bepalen, zoals het dakje (^) bij het ondertekenen van een tweet of de
woorden sorry, excuus, excuses voor het doen van een verontschuldiging.
Deze IFID’s kunnen bijdragen aan de identificatie van conversationele
linguïstische elementen.
Personalisatie was geoperationaliseerd met drie linguïstische elementen. De eerste variabele betrof de ondertekening van een webcare-bericht
VAN HOOIJDONK & LIEBRECHT
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Tabel 1

Samenstelling van het corpus
(Ngemeenten = 20, Ndialogen = 480, Nwebcare-tweets = 769)

Ligging

Gemeente

Naam account

Noord

Leeuwarden (groot)
Groningen (groot)
Utrecht (groot)
Ede (groot)
Hilversum (middelgroot)
Enschede (groot)
Zwolle (groot)
Deventer (middelgroot)
‘s-Hertogenbosch (groot)
Tilburg (groot)
Breda (groot)
Eindhoven (groot)
Maastricht (groot)
Amsterdam (groot)
Haarlem (groot)
Amstelveen (middelgroot)
Den Haag (groot)
Rotterdam (groot)
Leiden (groot)
Gouda (middelgroot)

@Gemeente_Lwd
@Gem_Groningen
@GemeenteUtrecht
@GemeenteEde
@GemeenteHsum
@Gem_Enschede
@Gemeente_Zwolle
@DeventerGem
@SHertogenbosch
@GemeenteTilburg
@Breda
@Gem_Eindhoven
@UitMaastricht
@AmsterdamNL
@GemeenteHaarlem
@Gem_Amstelveen
@GemeenteDenHaag
@Rotterdam
@GemeenteLeiden
@GemeenteGouda

Midden

Oost

Zuid

Randstad Noord

Randstad Zuid

Aantal volgers
in 20163
15.788
8.145
37.389
7.084
7.011
16.929
13.899
9.408
11.687
16.196
12.149
14.764
9.364
202.259
7.026
4.287
67.621
49.337
13.855
6.037

Twitteraccount
sinds
Januari 2011
Augustus 2010
Maart 2009
April 2009
September 2010
April 2009
Juli 2009
September 2008
Maart 2009
April 2009
April 2010
December 2009
Maart 2010
April 2009
Juli 2009
Januari 2010
Maart 2009
Augustus 2010
September 2009
Oktober 2009

met de naam of initialen van de webcare-medewerker (Groet Wies; ^WP).
Het tweede linguïstische element was het persoonlijk begroeten van de
stakeholder door een groet uit te spreken en zijn naam te noemen (Ha
Pieter). Het persoonlijk aanspreken van de stakeholder met zijn naam of
met je of jouw (2e persoon persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden)
was het derde linguïstische element binnen deze strategie.
Informeel taalgebruik was geoperationaliseerd met vier conversationele
linguïstische elementen. De eerste variabele vormden de verkortingen: één
woord dat verkort wordt weergegeven (pls in plaats van please). Afkortingen, waarbij meerdere woorden zijn samengevoegd (zoals DM voor Direct
Message) vormden de tweede variabele van informeel taalgebruik. De
derde variabele bestond uit non-verbale cues, zoals emoticons, overmatig
gebruik van interpunctie, klankuitrekking en hoofdletters. Het vierde linguïstische element waren tussenwerpsels, zoals oh en haha.
Uitnodigende retoriek bestond uit vijf conversationele linguïstische elementen. In de eerste variabele nodigt de gemeente uit tot een dialoog door
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expliciet aan te geven bereikbaar te zijn voor de stakeholder (Mocht je nog
verdere vragen hebben, dan horen we ze graag!). De tweede variabele betrof
de taalhandeling bedanken (Bedankt voor uw bericht), het derde element
was het tonen van sympathie of empathie (Wat vervelend!). Als de organisatie haar excuses aanbood, behoorde dit tot het vierde element (Sorry, dit
was niet de bedoeling). Het laatste conversationele linguïstische element
was het tonen van humor (Dat hangt ervan af of je oud genoeg bent ;-)).

３.３
Procedure
Aan dit onderzoek namen in totaal dertien codeurs deel die vooraf intensief zijn getraind door de auteurs van dit artikel. Eerst werd klassikaal het
identificatie-instrument doorgenomen en aan de hand van voorbeelden
besproken. Vervolgens heeft elke codeur individueel een steekproef van
24 webcare-conversaties uit het corpus gecodeerd waarin alle verzamelde
gemeenten aanwezig waren. Op basis van de bevindingen van de proefcodering, de onderlinge intercodeursbetrouwbaarheid en een uitgebreide
discussie van de moeilijkheden is het uiteindelijke identificatie-instrument
tot stand gekomen en hebben de codeurs het definitieve corpus gecodeerd.
Voor de definitieve codering zijn vier teams gevormd met elk drie tot
vijf codeurs; elk team heeft de codering van alle conversaties van een aantal gemeenten voor zijn rekening genomen. Twijfelgevallen bij het coderen
werden door de codeurs onderling in de teams bediscussieerd om een zo
betrouwbaar mogelijke codering te bereiken. Een onafhankelijke codeur
(een van de auteurs van dit artikel) heeft willekeurig vier webcare-conversaties per gemeente dubbel gecodeerd (80 webcare-conversaties, 16,7% van
het totale corpus) om de betrouwbaarheid van het identificatie-instrument
te waarborgen.
３.４
Interviews met gemeentelijke webcare-teams
Naast het verzamelen en analyseren van webcare-dialogen van twintig gemeenten, zijn zes gemeenten uit ons corpus (Amstelveen, Eindhoven,
Gouda, Hilversum, Leiden en Utrecht) per e-mail benaderd met de vraag of
ze wilden meewerken aan een diepte-interview over webcare. Met webcaremedewerkers van deze gemeenten voerden we een (telefonisch) interview
waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen: inbedding van de webcare in de organisatie, kanalen waarop webcare wordt bedreven, monitoringstrategie en de menselijke toon in webcare. De interviews zijn met toestemming opgenomen en van ieder interview is een woordelijk transcript
gemaakt. Voor de doeleinden van dit artikel zullen voornamelijk de bevindingen over de inzet van de menselijke toon gerapporteerd worden.
VAN HOOIJDONK & LIEBRECHT
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４

Resultaten

４.１
Betrouwbaarheid van het identificatie-instrument
De eerste onderzoeksvraag richtte zich op welke conversationele linguïstische elementen betrouwbaar te identificeren zijn in webcare-gesprekken
van Nederlandse gemeenten met de burger (OZ1). Door het corpus gedeeltelijk dubbel te coderen, is de betrouwbaarheid van het identificatie-instrument getest. In Tabel 2 staat de intercodeursbetrouwbaarheid weergegeven van de conversationele linguïstische elementen, gecategoriseerd op
de strategieën personalisatie, informeel taalgebruik en uitnodigende retoriek.
Tabel 2

Betrouwbaarheid van het identificatie-instrument van conversationele
linguïstische elementen

Conversationeel linguïstisch
element
Personalisatie
Ondertekening
Persoonlijke begroeting
Persoonlijk aanspreken
Informeel taalgebruik
Verkortingen
Afkortingen
Non-verbale cues
Tussenwerpsels
Uitnodigende retoriek
Stimuleren van de dialoog
Bedanken
Tonen van sympathie of empathie
Verontschuldigen
Humor

Voorbeeld

Betrouwbaarheid

Overeenstemming

Groet, Wies; ^WP
Ha Pieter
Robert, je, jij, jouw

κ = 1,00, p < .001
κ = 0,93, p < .001
κ = 0,77, p < .001

100%
99%
89%

Pls, ok, meldingsnr
LOL, aub, DM
??, heeeel, MOOI, :-)
Oh, haha, wow

κ = 0,68, p < .001
κ = 0,58, p < .001
κ = 0,80, p < .001
κ = 0,66, p < .001

96%
91%
97%
97%

Kun je vertellen wat er aan de
hand is?
Bedankt voor je melding!
Vervelend, hopelijk is het snel
opgelost.
Excuus voor de overlast.
Dat hangt ervan af of je oud
genoeg bent ;-)

κ = 0,28, p < .001

97%

κ = 0,86, p < .001
κ = 0,56, p < .001

97%
90%

κ = 1,00, p < .001
κ = 0,74, p < .001

100%
99%

Het blijkt dat het identificatie-instrument grotendeels leidde tot een voldoende (κ > 0,60) tot perfecte (κ = 1,00) overeenstemming tussen de codeurs. De drie linguïstische elementen die personalisatie operationaliseren, konden op betrouwbare wijze geïdentificeerd worden. Dit gold even60
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eens voor het merendeel van de linguïstische elementen behorende bij
informeel taalgebruik, hoewel afkortingen en verkortingen tot minder eenduidige coderingen leidden. Bij de identificatie van afkortingen waren de
codeurs het in dertien van de 143 gevallen oneens, bij verkortingen gold dit
voor zes gevallen. Wanneer deze gevallen bekeken worden, blijken er twee
oorzaken aan deze onnauwkeurige identificatie ten grondslag te liggen.
Ten eerste kunnen deze linguïstische elementen makkelijk over het hoofd
worden gezien, vooral bij vrij gangbare afkortingen, zoals NS in plaats van
Nederlandse Spoorwegen en gft voor groente, fruit en tuinafval. Ten tweede
bleken de categorieën soms verwisseld te worden. Zo werd een aantal keer
ok en info ten onrechte als afkorting gecodeerd in plaats van een verkorting.
Wat betreft de strategie uitnodigende retoriek konden drie van de vijf
conversationele linguïstische elementen betrouwbaar geïdentificeerd worden: bedanken, verontschuldigen en het gebruik van humor. De codeurs
bleken het echter lastiger te vinden om te herkennen of een organisatie
sympathie of empathie toonde in de webcare, ze waren het in veertien van
de 143 gevallen oneens. Wellicht is het ontbreken van meerdere concrete
indicatoren van woorden en uitdrukkingen (IFID’s) die sympathie en empathie uitdrukken hier debet aan. Hoewel de codeurs overeenstemden in
het identificeren van de uitdrukking wat vervelend, bleken ze te verschillen
in het aanmerken van bijwoorden van modaliteit (zoals helaas, gelukkig)
en uitdrukkingen zoals dat is goed om te horen als expressie van sympathie
of empathie.
Het stimuleren van de dialoog leverde eveneens een lage Kappa-score
op bij de strategie uitnodigende retoriek. Deze lage waarde is echter vertekend aangezien de codeurs het maar in vijf van de 143 gevallen met elkaar
oneens waren. Deze enkele onenigheden bleken te ontstaan door een verschil in opvatting tussen de codeurs of een doorverwijzing naar een andere
website of telefoonnummer een uiting is van het stimuleren van de dialoog. Bovendien wordt de lage Kappa-waarde verklaard door het feit dat
het linguïstische element nauwelijks voorkwam in het testcorpus. De codeurs waren het in 137 van de 143 gevallen eens dat het webcare-bericht
van de gemeente geen stimulans tot een dialoog bevatte; Cohen’s Kappa
heeft hier sterk gecorrigeerd voor de enkele onenigheden tussen de codeurs (zie voor een discussie over de Cohen’s Kappa als betrouwbaarheidsmaat bijvoorbeeld Spooren & Degand, 2010; Van Enschot et al., submitted).
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Tabel 3

Het voorkomen van conversationele linguïstische elementen in gemeentelijke
webcare (Nwebcare-tweets = 769)

Conversationeel linguïstische element
Personalisatie
Ondertekening
Persoonlijk aanspreken
Persoonlijke begroeting

# Aanwezig
504 (65,5%)
287 (37,3%)
72 (9,4%)

Informeel taalgebruik
Verkortingen
Non-verbale cues
Afkortingen
Tussenwerpsels

68 (8,8%)
68 (8,8%)
66 (8,6%)
9 (1,2%)

Uitnodigende retoriek
Bedanken
Tonen van sympathie of empathie
Stimuleren van de dialoog
Humor
Verontschuldigen

４.２

123 (16,0%)
71 (9,2%)
34 (4,4%)
29 (3,8%)
21 (2,7%)

De menselijke toon in webcare van gemeenten

４.２.１
De inzet van conversationele linguïstische elementen in webcare
Onderzoeksvraag 2a betrof de mate waarin de uit de theorie onderscheiden conversationele linguïstische elementen gemeengoed zijn in webcaregesprekken. Tabel 3 toont het voorkomen van conversationele linguïstische elementen in gemeentelijke webcare-dialogen. Gemiddeld kwamen
kenmerken van personalisatie het vaakst voor: gemiddeld 1,21 keer per
webcare-tweet van de gemeente. In tweederde van de gevallen ondertekenden webcare-medewerkers hun tweets met hun naam of initialen. De
persoonlijke aanspreekvorm werd eveneens relatief frequent gebruikt
(37%), maar de persoonlijke begroeting van de stakeholder kwam nauwelijks voor (9,4%). In Figuur 3 is een voorbeeld opgenomen van een gemeentelijke webcare-reactie met personalisatie: de gemeente Enschede spreekt
de burger aan bij zijn naam, gebruikt persoonlijke voornaamwoorden en
ondertekent de tweets vanuit de medewerker.
Gemiddeld kwamen kenmerken van informeel taalgebruik 0,27 keer
voor per webcare-tweet van de gemeente. Alle categorieën van de linguïstische elementen van informeel taalgebruik kwamen minder dan 10% voor
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Figuur 3 Personalisatie, informeel taalgebruik en uitnodigende retoriek in de
webcare-reactie van gemeente Enschede

in de webcare van de gemeenten. Tussenwerpsels werden slechts een enkele keer gebruikt. Figuur 3 toont dat de gemeente een afkorting (NAW)
gebruikt. Het gebruik van uitnodigende retoriek kwam gemiddeld 0,36 keer
voor per webcare-tweet van de gemeente. Bedanken kwam naar voren als
de meest voorkomende vorm van uitnodigende retoriek, gevolgd door het
tonen van sympathie of empathie. De overige drie elementen in deze strategie kwamen in minder dan 5% van de gemeentelijke webcare-reacties
voor. In Figuur 3 is ook te zien dat de gemeente Enschede sympathie toont
en de dialoog stimuleert door bijvoorbeeld vragen te stellen.
４.２.２ Verschillen tussen Nederlandse gemeenten
Onderzoeksvraag 2b is gesteld om te onderzoeken in welke mate Nederlandse gemeenten verschillen in het gebruik van conversationele linguïstische elementen.
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De lengte van de 480 webcare-dialogen van de gemeenten bleek sterk te
variëren. Gemiddeld bestond een webcare-dialoog uit 3,4 tweets, wat betekent dat een gemiddelde webcare-dialoog niet stopt bij het initiële antwoord van de organisatie. Doorgaans volgt er nog een reactie van de stakeholder op, al dan niet gevolgd door een respons van de gemeente. Conversaties van de gemeente ‘s-Hertogenbosch bevatten gemiddeld de
meeste tweets (4,9), gevolgd door Leiden (4,8) en Amsterdam (4,6), terwijl
de dialogen bij andere gemeenten gemiddeld nog geen drie tweets bevatten (waaronder Den Haag, Zwolle, Tilburg en Hilversum).
Vervolgens is er een eenwegs-variantieanalyse uitgevoerd om te onderzoeken of gemeenten onderling verschillen in het gemiddelde gebruik van
de conversationele linguïstische elementen (zie Tabel 4). Hierbij is de frequentie van de linguïstische elementen gecorrigeerd voor het aantal tweets
dat de gemeente in totaal had verstuurd. Omwille van de leesbaarheid
rapporteren we alleen de significante verschillen tussen de gemeenten.
Een aantal gemeenten ondertekende significant minder dan gemiddeld
hun tweets: Enschede gebruikte dit element significant minder en de gemeenten Gouda, Deventer, Den Haag en Hilversum ondertekenden hun
tweets helemaal nooit. Geen enkele gemeente week in positieve zin af in
het persoonlijk ondertekenen van hun webcare-berichten. Voor persoonlijke begroeting week een aantal gemeenten daarentegen wel in positieve
zin af van het gemiddelde gebruik van dit talige element: Amsterdam,
Enschede en Haarlem. De gemeente Haarlem was eveneens een positieve
uitschieter bij het persoonlijk aanspreken van de stakeholder, terwijl de
gemeenten Deventer en Leeuwarden in negatieve zin afweken van het gemiddelde.
Voor de linguïstische elementen die behoren bij informeel taalgebruik
kwam eveneens een aantal verschillen tussen de gemeenten naar voren.
Utrecht en Tilburg gebruikten bovengemiddeld veel verkortingen, terwijl
Den Haag als enige gemeente dit element helemaal niet inzette. Wat betreft non-verbale cues was de gemeente Rotterdam een positieve uitschieter. De gemeenten weken niet significant af van het gemiddelde voor afkortingen en tussenwerpsels.
Voor uitnodigende retoriek zijn twee significante verschillen gevonden,
namelijk voor het tonen van sympathie of empathie voor de burger en de
inzet van humor. De gemeente ‘s-Hertogenbosch gebruikte deze elementen significant vaker dan de andere gemeenten. Er werden echter geen
significante verschillen gevonden tussen de gemeenten voor het stimuleren van de dialoog, bedanken en zich verontschuldigen.
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Tabel 4

Toetswaarden van eenwegs-variantieanalyses waarbij de 20 gemeenten zijn
vergeleken in het gebruik van conversationele linguïstische elementen in
webcare

Conversationeel linguïs- Toetswaarden
tisch element
Personalisatie
Ondertekening
F (19, 750) = 31,68, p < .001.
M = 0,66; SD = 0,48.
Persoonlijke begroeting

F (19, 750) = 9,92, p < .001.
M = 0,09; SD = 0,29.

Persoonlijke aanspreken

F (19, 749) = 5,78, p < .001.
M = 0,38; SD = 0,49.

Informeel taalgebruik
Verkortingen

Afkortingen
Non-verbale cues
Tussenwerpsels

F (19, 746) = 2,68, p < .001.
M = 0,09; SD = 0,29.
F (19, 749) = 1,78, p < .05.
M = 0,09; SD = 0,28.
F (19, 749) = 3,38, p < .001.
M = 0,09; SD 0,28.
F (19, 747) = 1,27, p = .19.
M = 0,01, SD = 0,11.

Significant afwijkende gemeenten

Enschede (M = 0,51, SD = 0,51)
Den Haag, Deventer, Gouda en Hilversum
(M = 0, SD = 0)
Amsterdam (M = 0,40, SD = 0,49)
Enschede (M = 0,26, SD = 0,44)
Haarlem (M = 0,37, SD = 0,49)
Deventer (M = 0,03, SD = 0,16)
Haarlem (M = 0,68, SD = 0,47)
Leeuwarden (M = 0,09, SD = 0,29)
Den Haag (M = 0, SD = 0)
Tilburg (M = 0,29, SD = 0,46)
Utrecht (M = 0,27, SD = 0,45)
Rotterdam (M = 0,28, SD = 0,46)
-

Uitnodigende retoriek
Stimuleren van de dialoog

F (19, 750) = 1,54, p = .07.
M = 0,04; SD = 0,21.
Bedanken
F (19, 750) = 2,55, p < .001.
M = 0,16; SD = 0,37.
Tonen van sympathie of
F (19, 750) = 2,13, p < .01.
‘s-Hertogenbosch (M = 0,25, SD = 0,43)
empathie
M = 0,09; SD = 0,29.
Verontschuldigen
F (19, 750) = 1,15, p = .30.
M = 0,03; SD = 0,16.
Humor
F (19, 748) = 4,03, p < .001.
’s-Hertogenbosch (M = 0,19, SD = 0,40)
M = 0,04; SD = 0,19.
Opmerking: Deze gemeenten wijken significant af van het gemiddelde. Voor de paarsgewijze vergelijkingen is de
Bonferroni-correctie toegepast. Ondanks het gevonden hoofdeffect voor afkortingen en bedanken, werden geen
significante verschillen gevonden tussen de gemeenten.
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Om de generaliseerbaarheid van de bevindingen te vergroten en de resultaten niet van individuele gemeenten af te laten hangen, zijn de gemeenten tot slot gegroepeerd met elkaar vergeleken. Gezien de professionaliseringsslag die organisaties trachten te maken door bijvoorbeeld een webcare-strategie op te zetten en er meer tijd en middelen aan te besteden
(Hornikx et al., 2015), is het aannemelijk dat de grotere gemeenten die
doorgaans grotere budgetten tot hun beschikking hebben al verder zijn in
de ontwikkeling van webcare -en dus ook in het gebruik van de menselijke
toon- dan kleinere gemeenten. Deze assumptie is op twee manieren getoetst.
Ten eerste zijn grote gemeenten vergeleken met middelgrote gemeenten op basis van hun inwoneraantallen. Hiertoe zijn de vier grootste gemeenten uit ons corpus geselecteerd (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag
en Utrecht) en vergeleken met de vier middelgrote gemeenten uit ons
corpus (Amstelveen, Hilversum, Gouda en Deventer). Uit de onafhankelijke t-toetsen waarbij de grootste gemeenten zijn afgezet tegen de groep
middelgrote gemeenten, kwam een aantal significante verschillen naar
voren. De grote gemeenten ondertekenden significant vaker hun tweets
(M = 0,69, SD = 0,47 versus M = 0,21, SD = 0,41, t (301) = 9,51, p < .001),
begroetten de stakeholder vaker persoonlijk (M = 0,20, SD = 0,40 versus M =
0, SD = 0, t (156) = 6,32, p < .001), en spraken de stakeholder vaker persoonlijk aan (M = 0,35, SD = 0,48 versus M = 0,22, SD = 0,42, t (299) = 2,48, p <
.05). Daarnaast werden er ook significante verschillen gevonden voor de
inzet van informeel taalgebruik: de vier grote gemeenten gebruikten significant frequenter afkortingen in hun tweets dan de vier middelgrote gemeenten (M = 0,11, SD = 0,32 versus M = 0,05, SD = 0,21, t (274) = 2,16, p <
.05). Er werden geen significante verschillen gevonden in het gebruik van
de overige acht conversationele linguïstische elementen tussen grote en
middelgrote gemeenten.
Ten tweede is de assumptie getoetst door alle gemeenten uit het corpus
te groeperen op basis van het aantal volgers in 2016 (zie Tabel 1). Er zijn
twee groepen gevormd: 12 gemeenten hadden meer dan 10.000 volgers en 8
gemeenten hadden minder dan 10.000 volgers. De resultaten van onafhankelijke t-toetsen lieten voor personalisatie hetzelfde patroon zien: de grote
accounts gebruikten meer ondertekeningen (M = 0,78, SD = 0,42 versus M =
0,46, SD = 0,50, t (537) = 9,31, p < .001), meer persoonlijke begroetingen (M =
0,11, SD = 0,31 versus M = 0,07, SD = 0,25, t (712) = 1,98, p < .05) en meer
persoonlijke aansprekingen (M = 0,41, SD = 0,49 versus M = 0,32, SD = 0,47,
t (640) = 2,35, p < .05). Daarnaast bleken de grote accounts frequenter nonverbale cues te gebruiken (M = 0,11, SD = 0,31 versus M = 0,05, SD = 0,23,
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t (645) = 2,80, p < .01) en ook meer humor in te zetten (M = 0,05, SD = 0,22
versus M = 0,02, SD = 0,14, t (763) = 2,17, p < .05).
Samenvattend is dus gebleken dat grotere gemeenten hun webcarereacties meer personaliseren dan middelgrote gemeenten. Daarnaast is
een aantal verschillen gevonden met betrekking tot informeel taalgebruik
en uitnodigende retoriek. Afhankelijk van de vergelijking gebruikten grotere gemeenten meer afkortingen, non-verbale cues en humor dan middelgrote gemeenten.

４.３
Kwalitatieve bevindingen uit de interviews
Uit de interviews is een aantal thema’s naar voren gekomen die inzicht
geven in de inzet van webcare en het gebruik van de menselijke toon in
online conversaties, waarmee de bevindingen van het onderzoek verdiept
kunnen worden.
Wat allereerst naar voren kwam, is de waarde die gemeenten toekennen
aan sociale media voor de organisatie. Een geïnterviewde webcare-medewerker benoemde bijvoorbeeld expliciet dat sociale media de mogelijkheid
bieden om een goede relatie met burgers op te bouwen en hen te laten
participeren: “Webcare is eigenlijk communiceren van informatie, een stukje
interactie, participatieverbetering, en het monitoren (dus signaleren) van
informatie. [...] Een persoon die antwoord van ons krijgt zal de volgende
keer netjes met ons praten in plaats van het op internet spuien. Het is leuk
dat je die ontwikkeling ziet, dat je eigenlijk een goede relatie krijgt met mensen die graag willen participeren.” Hieruit blijkt dat de door Van Noort et al.
(2014) genoemde functies van klantenservice en public relaties voornamelijk gelden voor gemeentelijke webcare. Daarnaast blijkt dat webcare kan
fungeren om de relatie tussen burger en gemeente te verbeteren.
Wanneer wordt gevraagd naar hun visie op de menselijke toon in webcare, komt naar voren dat gemeenten zich afvragen of een menselijke toon
wel passend is bij een instantie als een gemeente. Meerdere geïnterviewde
webcare-medewerkers gaven aan hiermee terughoudend te zijn vanwege
de rol die de organisatie vervult: “Je moet ook bij de gemeente altijd wel
oppassen hoe je dingen brengt. Je bent toch een instantie, dus het is wel
informeel en wel ingaan en begrip tonen, maar het moet ook niet te frivool
worden. Dat kan soms ook heel verkeerd uitpakken.” En een andere geïnterviewde stelde: “Ik denk wel dat we op moeten letten dat we reageren op een
manier die bij het imago van de gemeente past. Wanneer we kunnen tutoyeren en informeel kunnen spreken zullen we dit doen, maar mensen verwachten soms een wat formelere houding van de gemeente.” Eén van de gemeenten heeft hiervoor een tussenvorm gevonden: zij zet alleen humor in bij
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bepaalde gebeurtenissen. Rond sinterklaastijd proberen de webcare-medewerkers bijvoorbeeld alle antwoorden in rijmvorm te geven en op 1 april
doen ze altijd een grap: “Het moet wel professioneel overkomen, maar we
willen laten zien dat we op één level zitten met de burgers. En het wordt ook
best gewaardeerd dat alles wat losser is.”
Overeenkomstig met onze bevindingen uit het corpusonderzoek lijken
gemeenten personalisatie de meest veilige vorm van een menselijke toonzetting te vinden. Zo stelt een geïnterviewde medewerker: “Het idee van die
dakjes is natuurlijk ook dat het persoonlijk is, dat mensen niet tegen een
corporate account aan kletsen, maar dat er een persoon van vlees en bloed
achter zit.” Verder wordt doorgaans afgesproken om wel te tutoyeren in
webcare, hoewel één gemeente aangaf vooral de toon van de stakeholder
te willen spiegelen: “Als iemand zegt ‘hoi’ dan zeg jij ook gewoon nou eh ‘hoi’.”
Een dichtgetimmerde richtlijn voor de toonzetting in webcare hebben de
gemeenten niet, medewerkers moeten vooral het gezonde verstand gebruiken. “Benader de mens zoals je zelf ook benaderd wil worden”, is het devies.
Tot slot kwam uit de interviews het verschil in professionalising naar
voren. Sommige gemeenten hebben een webcare-afdeling opgezet, trainen
medewerkers en gebruiken een monitoringtool, terwijl andere (veelal kleinere) gemeenten webcare meer ad hoc inzetten als extra taak bij iemands
(klantenservice)functie. Gebrek aan budget, capaciteit en urgentiebesef
zijn hiervan de belangrijkste redenen. Dit wordt geïllustreerd met het volgende citaat waarin de geïnterviewde het beperkte niveau van webcare
binnen de organisatie bespreekt: “dat heeft gewoon puur te maken met de
bezetting die er nu bij de KCC [KlantContactCenter] is, er wordt nu wat
gereorganiseerd en hopelijk wordt dat wel snel geregeld maar je merkt gewoon dat dat nu gewoon niet haalbaar is. Ik heb ook soms het idee dat ze bij
de gemeente het belang er niet genoeg van inzien hoor.” Wat betreft personalisering onderzoeken gemeenten ook de mogelijkheden van andere kanalen voor hun webcare: “We zijn echt per kanaal heel erg aan het kijken hoe
we met de mensen moeten praten. Hoe brengen we de boodschap, want dat is
per kanaal verschillend. Dus dat zijn we allemaal aan het vastleggen.” Met
name WhatsApp blijkt tot meer gerichte vragen te leiden waarbij medewerkers het bovendien gemakkelijker vinden om een menselijke toon aan
te slaan. Een geïnterviewde lichtte dit als volgt toe: “Op de een of andere
manier denk ik dat ze [de medewerker] zich daar wel wat veiliger voelen. Ze
hebben dan één-op-één contact dus ze zijn veel eerder geneigd om daar wat
meer te kletsen en te zeggen van ‘hoi’ en dan ‘hoi’ en een smiley en een
duimpje ofzo.’’
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５

Conclusie en Discussie

Het doel van dit onderzoek was tweeledig. Ten eerste was er behoefte om
een betrouwbaar identificatie-instrument te ontwikkelen waarmee de gepercipieerde communicatiestijl Conversational Human Voice op linguïstische wijze geoperationaliseerd kan worden, aangezien in eerder onderzoek
het concept op verschillende manieren talig wordt geoperationaliseerd in
webcare-boodschappen (vergelijk bijvoorbeeld Gretry et al., 2017; Huibers
& Verhoeven, 2014; Sparks et al., 2016). Ten tweede was er nog weinig
bekend over de menselijke toonzetting in webcare van publieke organisaties, zoals gemeenten. Eerder webcare-onderzoek richtte zich voornamelijk op for-profitorganisaties (onder andere Dekay, 2012; Einwiller & Steilen,
2015; Gretry et al., 2017; Kerkhof et al., 2011) terwijl het voor publieke organisaties wellicht een grotere uitdaging is om meer als een mens over te
komen (Park & Lee, 2013).
Daarom is op basis van de literatuur een identificatie-instrument ontwikkeld waarmee conversationele linguïstische elementen geïdentificeerd
kunnen worden in webcare-gesprekken. Met een grootschalig corpusonderzoek van 480 webcare-gesprekken van 20 Nederlandse gemeenten en hun
burgers is de betrouwbaarheid van dit instrument getoetst. Bovendien is in
kaart gebracht in welke mate de uit de literatuur gedestilleerde linguïstische elementen voorkomen in werkelijke webcare-gesprekken en in hoeverre Nederlandse gemeenten verschillen in hun toonzetting. In deze conclusie- en discussiesectie wordt op de uitkomsten van deze studie met
betrekking tot beide doelen afzonderlijk ingegaan.

５.１

Het identificatie-instrument van conversationele
linguïstische elementen
De Conversational Human Voice kenmerkt zich door personalisatie, informeel taalgebruik en uitnodigende retoriek (Kelleher, 2009; Kelleher & Miller, 2006; Van Noort et al., 2014). Op basis van de literatuur kunnen deze
drie strategieën met verschillende linguïstische kenmerken geoperationaliseerd en grotendeels betrouwbaar geïdentificeerd worden. Het resultaat is
een identificatie-instrument bestaande uit de drie hoofdcategorieën en elf
subcategorieën. Tabel 5 toont het identificatie-instrument met per linguïstisch element de definitie, de bronnen waarop het kenmerk is gebaseerd,
concrete linguïstische indicatoren (Illocutionary Force Indicating Devices
(IFIDs), Houtkoop & Koole, 2000; Page, 2014), en voorbeelden op basis
van ons corpus.
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Tabel 5

Het identificatie-instrument van conversationele linguïstische elementen

Conversationeel linguistisch element
1) Personalisatie

Bronnen
Kelleher, 2009; Kelleher & Miller, 2006;
Van Noort et al., 2014.

a. Ondertekening
Met een ondertekening wordt duidelijk gemaakt van wie het
bericht binnen de organisatie afkomstig is.
IFIDs: Aan het einde van het bericht, naam (Wies) of initialen
(WP), vaak gekenmerkt door een dakje (^).
Voorbeelden:
Mooie foto! :-) ^JB
Ik ga het doorgeven. ^Sam

Crijns et al., 2017; Gretry et al., 2017;
Huibers & Verhoeven, 2014; Kerkhof et al.,
2011; Kwon & Sung, 2011; Lillqvist &
Louhiala-Salminen, 2013; Park & Lee,
2013; Rybalko & Seltzer, 2010; Schamari &
Schaefers, 2015; Van Hooijdonk &
Liebrecht, 2015; Van Noort et al., 2014.

b. Persoonlijke begroeting
De stakeholder wordt met zijn naam begroet door de organisatie.
IFIDs: Aan het begin van het bericht, een begroetingswoord
(Hallo, Ha, Beste, Hoi, Hi) en de naam van de stakeholder (anders
dan zijn twitternaam).
Voorbeelden:
Hoi Stephanie, wat naar!
Hallo Marije, excuses voor de vertraagde beantwoording.

Crijns et al., 2017; Gretry et al., 2017;
Lillqvist & Louhiala-Salminen, 2013;
Pollach, 2005; Van Hooijdonk & Liebrecht,
2015; Van Noort et al., 2014.

c. Persoonlijk aanspreken
De stakeholder wordt persoonlijk aangesproken door de organisatie.
IFIDs: De stakeholders’ naam wordt genoemd (anders dan bij een
persoonlijke begroeting), of informele persoonlijke of bezittelijke
voornaamwoorden worden gebruikt (je, jij, jouw).
Voorbeelden:
Ik hoop dat er snel een oplossing wordt gevonden Colinda.
We hebben je melding over hondenpoep doorgegeven.

Crijns et al., 2017; Gretry et al., 2017;
Huibers & Verhoeven, 2014; Kelleher,
2009; Kelleher & Miller, 2006; Pollach,
2005; Kwon & Sung, 2011; Sparks et al.,
1997; Van Hooijdonk & Liebrecht, 2015;
Van Noort et al., 2014.

2) Informeel taalgebruik

Kelleher, 2009; Kelleher & Miller, 2006;
Kniesel, Waiguny, & Diehl, 2014; Sparks
et al., 1997; Van Noort et al., 2014.

a. Verkortingen en afkortingen
Woorden zijn niet volledig uitgeschreven: één woord wordt
verkort weergegeven (verkorting) of meerdere woorden worden
samengevoegd tot één woord (afkorting).

Gretry et al., 2017; Kwon & Sung, 2011;
Pearce, 2005; Pollach, 2005; Van Hooijdonk & Liebrecht, 2015; Van Noort et al.,
2014; Verheijen, 2013.
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Conversationeel linguistisch element
IFIDs: Bij verkortingen zijn vaak klinkers weggelaten (pls,
meldingsnr, ok, info), afkortingen leiden soms tot acroniemen
(LOL, aub, DM, gft, NS).
Voorbeelden:
Zou u ons uw NAW gegevens in een DM kunnen sturen?
We hebben je melding geregistreerd onder nr. 1179427.

Bronnen

b. Non-verbale cues
Linguïstische ingrepen die spreektaal kunnen nabootsen in
geschreven taal.
IFIDs: Emoticons (:-)), overmatige interpunctie (!!!, ??), klankuitrekkingen (heeeel) en hoofdletters (MOOI).
Voorbeelden:
Ik stuur hem door naar onze parkeerafdeling :) ^JG
Wat is er gebeurd met de bomen?? Gesnoeid??

Gretry et al., 2017; Kwon & Sung, 2011;
Lillqvist & Louhiala-Salminen, 2013;
Pearce, 2005; Pollach, 2005; Van Hooijdonk & Liebrecht, 2015; Van Noort et al.,
2014; Verheijen, 2013.

c. Tussenwerpsels
Een op spreektaal gebaseerd woord dat een klank nabootst en
veelal gebruikt wordt voor uitroepen.
IFIDs: Korte woordjes die op een willekeurig plaats in de zin
kunnen staan, zoals oh, haha, wow, ai, ah, hè, tssss.
Voorbeelden:
Wordt trouwens mooi hè? :-)
Ai, klinkt vervelend, René.

Gretry et al., 2017; Kwon & Sung, 2011;
Pearce, 2005; Pollach, 2005; Van Hooijdonk & Liebrecht, 2015; Van Noort et al.,
2014; Verheijen, 2013.

3) Uitnodigende retoriek

Kelleher, 2009; Kelleher & Miller, 2006;
Van Noort et al., 2014.

a. Stimuleren van de dialoog
De organisatie geeft expliciet aan open te staan voor vragen en
opmerkingen van de stakeholder.
IFIDs: Woorden en clauses die tweezijdige communicatie impliceren, zoals feedback, informatie geven, we helpen graag,
we staan klaar voor je en het stellen van vragen.
Voorbeelden:
Kun je me via PB wat extra info sturen over de vergunning?
Als ik nog iets voor je kan betekenen, dan hoor ik het graag.

Crijns et al., 2017; Davidow, 2003;
Einwiller & Steilen, 2015; Kelleher, 2009;
Kelleher & Miller, 2006; Kwon & Sung,
2011; Pollach, 2005; Sparks, 2001; Sparks
& Bradley, 2014; Van Noort et al., 2014;
Van Os, Hachmang & Van Der Pool, 2016.

b. Bedanken
Als de gemeente in zijn tweet de stakeholder expliciet bedankt.
IFIDs: Dank je wel, bedankt, dank, thanks, merci.

Austin, 1975; Huibers & Verhoeven, 2014;
Kerkhof et al., 2011; Lillqvist & LouhialaSalminen, 2013; Searle, 1969; Sparks &
Bradley, 2014.

VAN HOOIJDONK & LIEBRECHT

AUP – 156 x 234 – 3B2-APP flow
<TVT1801_03_HOOI_1Kv36_proef2_1 ▪ 25-04-18 ▪ 11:16>

71

Pag. 0071

TIJDSCHRIFT VOOR TAALBEHEERSING

Conversationeel linguistisch element
Voorbeelden:
Dank voor de informatie!
Graag gedaan, jij bedankt voor het melden!

Bronnen

c. Tonen van sympathie of empathie
Als de organisatie sympathie of empathie toont voor de positie of
situatie van de stakeholder door medeleven te tonen of een
gevoel uit te drukken.
IFIDs: Bijwoorden van modaliteit (helaas, gelukkig, jammer,
hopelijk), woorden die een emotie uitdrukken gericht aan de
stakeholder (wat vervele7nd, fijn om te horen dat, we zijn blij voor
je, we begrijpen dat, ik snap dat).
Voorbeelden:
Jammer dat het niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.
Ik snap het. Dat is ook zuur.

Austin, 1975; DiStaso,Vafeiadis &
Amaral, 2015; Huibers & Verhoeven, 2014;
Kerkhof et al., 2011; Reynolds & Quinn,
2008; Searle, 1969; Sparks et al., 1997; Van
Hooijdonk & Liebrecht, 2015; Van Os et al.,
2016.

d. Verontschuldigen
Als de gemeente in de tweet expliciet aangeeft dat er een fout is
gemaakt, bijvoorbeeld door zich te verontschuldigen.
IFIDs: Sorry, excuus, excuses, dat was niet de bedoeling, spijt,
pardon, fout, neem me niet kwalijk, het spijt me.
Voorbeelden:
Excuus voor de overlast.
Sorry :( Morgen vanaf 09.00 uur ben je weer van harte welkom.

Austin, 1962; Davidow, 2003; Dens et al.,
2015; DiStaso et al., 2015; Einwiller &
Steilen, 2015; Huibers & Verhoeven, 2014;
Joireman, Gregoire, Devezer & Tripp, 2013;
Kelleher, 2009; Kelleher & Miller, 2006;
Kerkhof et al., 2011; Lillqvist & LouhialaSalminen, 2013; Page, 2014; Purnawiran,
2013; Searle, 1969; Sparks, 2001; Sparks &
Bradley, 2014; Van Hooijdonk & Liebrecht,
2015; Van Os et al., 2016; Weitzl &
Hutzinger, 2017.

e. Humor
De organisatie zet humor in tijdens de dialoog met de stakeholder. Humor is vaak een evaluatie van iets (bijvoorbeeld een
situatie), waarbij er sprake is van enige ambiguïteit of onverwachtheid.
IFIDs: Indicatoren zijn vaak non-verbale cues, zoals emoticons,
aanhalingstekens en hoofdletters. Humor kan ook expliciet
worden gemarkeerd (#grapje, nee gekheid, haha, LOL).
Voorbeelden:
Dat hangt ervan af of je oud genoeg bent ;-)
We gebruiken de vakantieperiode om vooruit te werken ;-) Nee
gekheid.

Burgers & Van Mulken, 2017; Kelleher,
2009; Kelleher & Miller, 2006; Lynch, 2002;
Martin et al., 2003; Reyes et al., 2012;
Taecharungroj & Nueangjamnong, 2015;
Van Hooijdonk & Liebrecht, 2015; Xiao
et al., 2017.
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De eerste strategie, personalisatie, kan enerzijds betrekking hebben op de
afzender van het webcare-bericht, de organisatie. Het webcare-gesprek
wordt persoonlijker wanneer een bericht wordt ondertekend met de
naam of initialen van de medewerker. Anderzijds kan personalisatie gericht zijn op de ontvanger van het bericht, de stakeholder. Dit is op twee
wijzen geoperationaliseerd: de stakeholder wordt persoonlijk begroet door
de organisatie, of hij wordt aangesproken met persoonlijke of bezittelijke
voornaamwoorden. Deze drie talige elementen kunnen op betrouwbare
wijze geïdentificeerd worden.
De tweede strategie, informeel taalgebruik, omvat een natuurlijke en
expressieve stijl van communiceren die lijkt op spreektaal. Informeel taalgebruik wordt gekenmerkt door het gebruik van non-verbale cues en tussenwerpsels, die betrouwbaar te identificeren zijn. Omdat de categorieën
afkortingen en verkortingen leidden tot minder eenduidige coderingen en
de linguïstische elementen erg op elkaar lijken, zijn deze categorieën samengevoegd in het uiteindelijke identificatie-instrument.
De derde strategie, uitnodigende retoriek, gaat in op de uitnodigende
stijl van organisaties om in gesprek te gaan met de stakeholder en zijn
ideeën en suggesties. Deze open houding is geoperationaliseerd met vijf
conversationele linguïstische elementen: het stimuleren van de dialoog,
bedanken, tonen van sympathie of empathie, verontschuldigen en het gebruik van humor. De relatieve overeenstemming tussen de codeurs bleek
voldoende betrouwbaar voor de vijf elementen, ondanks de strenge Kappacorrectie voor het stimuleren van de dialoog en het tonen van sympathie
en empathie. De operationalisering van deze laatste categorie bleek na
analyse van de niet-eenduidige coderingen concreter te kunnen. Daarom
is het identificatie-instrument uitgebreid met meer linguïstische elementen die aanduiden dat de organisatie haar medeleven met de stakeholder
toont.
Met de ontwikkeling van dit identificatie-instrument is vanuit een taalbeheersingsperspectief waarde toegevoegd aan de literatuur om eenduidigheid te bereiken in het operationaliseren van de menselijke toon in
webcare-reacties. Uit vervolgonderzoek zal ten eerste moeten blijken of
het instrument ook bruikbaar is in niet-gemeentelijke contexten en of het
instrument volledig is. Onze literatuurbeschouwing van informeel taalgebruik laat bijvoorbeeld zien dat er nog meer linguïstische elementen onderscheiden kunnen worden die duiden op CHV.
Ten tweede is vervolgonderzoek nodig om te achterhalen in hoeverre de
uit de literatuur onderscheiden talige elementen bijdragen aan de gepercipieerde menselijke toon. Het is denkbaar dat ze verschillen in de mate
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waarin de webcare menselijk wordt gevonden. Zo zou informeel taalgebruik of humor meer kunnen bijdragen aan de perceptie van CHV dan het
ondertekenen van een webcare-bericht met initialen. Perceptie-onderzoek
kan inzicht geven in de mate waarin elk linguïstisch element bijdraagt aan
de menselijke toon (Kelleher, 2009; Kelleher & Miller, 2006) en de social
presence (Park & Lee, 2013) van de organisatie.

５.２

Conversationele linguïstische elementen in webcare van
gemeenten
Onze systematische analyse van webcare-conversaties tussen gemeenten
en hun burgers wijst uit dat personalisatie gemeengoed is in webcare. Met
name het aanspreken van de stakeholder en het afsluiten van het bericht
met de naam of initialen van de webcare-medewerker zit in het webcareregister van veel gemeenten. Daarnaast bleek dat grotere gemeenten hun
webcare-reacties meer personaliseren dan middelgrote gemeenten. Informeel taalgebruik is daarentegen niet gebruikelijk in de webcare van gemeenten. Als gemeenten al informele taal inzetten, dan maken zij vooral
gebruik van verkortingen, afkortingen en non-verbale cues. Grotere gemeenten gebruiken deze conversationele linguïstische elementen meer
dan middelgrote gemeenten. Verkortingen kunnen het logische gevolg
zijn van het beperkte aantal karakters dat Twitter biedt, non-verbale cues
zijn wellicht een heel subtiele manier van informele taal inzetten. Bedanken en het tonen van sympathie of empathie zijn de meest frequente
categorieën van uitnodigende retoriek in de webcare van gemeenten.
Deze resultaten sluiten aan bij eerdere bevindingen van webcare door
non-profitorganisaties. Van Hooijdonk en Liebrecht (2015) vonden in hun
kleinschalige corpusonderzoek eveneens dat personalisatie de meest frequente strategie is, terwijl informeel taalgebruik nauwelijks voorkomt. Bovendien concludeerden zij eveneens dat instituties onderling sterk verschillen in het gebruik van de menselijke toon in webcare. Onze bevinding
dat het tonen van sympathie of empathie een van de meest frequente
categorieën van uitnodigende retoriek is, komt overeen met de studie van
Van Os et al. (2016) naar webcare van OV-vervoerders, hoewel zij niet de
menselijke toon maar responsstrategieën onderzochten.
De bevindingen doen vermoeden dat gemeenten zoekende zijn naar de
toonzetting in hun berichten. Aangezien gemeenten webcare (deels) voor
andere doeleinden inzetten dan for-profitorganisaties, is het de vraag in
hoeverre ze verschillen in hun toonzetting. Uit Huibers en Verhoeven
(2014) bleek aan de hand van de perceptie-schalen van Kelleher (2009) en
Kelleher en Miller (2006) weliswaar dat for-profitorganisaties een gemid74
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delde menselijke toon hanteren in webcare, maar de onderzoekers doen
geen uitspraken over de inzet van specifieke talige elementen. Uit de inhoudsanalyse van Kwon en Sung (2011) is daarentegen wel op te maken dat
for-profitorganisaties hun online berichten (waaronder webcare) minder
vaak ondertekenen dan de door ons onderzochte gemeenten (34% versus
66%). Onze bevindingen uit de interviews suggereren dat gemeenten zich
inderdaad bewust zijn van hun rol in de maatschappij en daarom terughoudend zijn in het inzetten van gewaagde conversationele linguïstische
elementen zoals informeel taalgebruik, omdat een tegenvallende dienstverlening de gemeente wordt aangerekend (Figee, 2001).
Er kan dus geconcludeerd worden dat de menselijke toon in enige mate
doorklinkt in webcare-berichten van gemeenten, waarbij voornamelijk
personalisatie wordt ingezet en weinig andere kenmerken. In vergelijkend
vervolgonderzoek zal systematisch in kaart gebracht moeten worden hoe
de menselijke toon in webcare van non- en for-profitorganisaties verschilt,
wat de achterliggende motivatie daarvan is en of stakeholders de menselijke toon in webcare verschillend waarderen.

５.３
De toekomst van de menselijke toon voor gemeenten
Is de inzet van een menselijke toon in webcare voor gemeenten een vloek
of een zegen? In deze sectie worden twee mogelijke verklaringen besproken voor de beperkte mate waarin gemeenten op dit moment conversationele linguïstische elementen inzetten, daarnaast wordt gereflecteerd op
de kansen van de menselijke toon. Vervolgonderzoek zal de houdbaarheid
van onze beweringen op grotere schaal moeten toetsen.
Ten eerste kan het zijn dat gemeenten achter lopen in professionalisering. Vergeleken met for-profitorganisaties lijken gemeenten in het algemeen minder een menselijke toon in webcare te gebruiken. Dit kan impliceren dat ze in deze ontwikkeling achterlopen op for-profitorganisaties,
een conservatieve houding die kenmerkend is voor dit type organisaties
(Bezemer et al., 2006). Op termijn zouden gemeenten alsnog hun professionaliseringsachterstand kunnen inhalen: aangezien de webcare van forprofitorganisaties in de loop der jaren een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt, van het negeren en censureren van berichten tot het aangaan van
en uitnodigen tot dialogen (Van Noort et al., 2014), is het mogelijk dat het
gemeenten op een vergelijkbare manier zal vergaan. Een aantal pioniers
moet bij een dergelijke ontwikkeling de kar trekken (e.g. early adopters,
Rogers, 1962), bij de gemeenten blijken op basis van ons corpusonderzoek
‘s-Hertogenbosch en Amsterdam deze rol te vervullen gezien de lengte van
hun dialogen en de inzet van meer onderscheidende talige elementen.
VAN HOOIJDONK & LIEBRECHT
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Ten tweede kan afgevraagd worden of een uitgesproken menselijke toon
wel wenselijk is voor gemeenten: hun kerntaken verschillen immers met
die van for-profitorganisaties (Lovejoy et al., 2012; ProDemos, n.d.; Waters
& Jamal, 2011) en de relatie met de eWOM-afzenders is multidimensioneel
(Rapport van de commissie toekomst overheidscommunicatie, 2001), wat
kan doorwerken in de verwachtingen die burgers hebben (Figee, 2001) en
hun oordelen over geslaagde en minder geslaagde gemeentelijke webcare.
Uit onze studie blijkt dat gemeenten grotendeels berichten krijgen over
praktische zaken, wat aansluit bij andere non-profitorganisaties (zie ook
Van Os et al., 2016). Responsen op deze berichten hebben daarmee voornamelijk een klantenservicefunctie: de organisatie helpt de stakeholder
door zo goed mogelijk in de informatiebehoefte te voorzien. Zo versterkt
zij haar rol als dienstbare en klantgerichte organisatie. Deze responsen
kunnen eveneens fungeren als PR, maar de marketingfunctie wordt door
gemeenten nog nauwelijks benut. Voor for-profitorganisatie is deze laatstgenoemde functie wellicht van groter belang, omdat zij daarmee hun concurrenten kunnen aftroeven en hun imago kunnen versterken.
Aan de andere kant kunnen gemeenten vanwege hun functie in de
maatschappij de dienstbaarheid vergroten door de mogelijkheden van
webcare nog meer te benutten. Het is aan te raden om niet alleen in te
zetten op personalisatie, maar ook te investeren in uitnodigende retoriek.
Deze strategie staat immers in het teken van het aangaan van conversaties
met stakeholders, wat beide partijen dichter bij elkaar kan brengen. Wellicht is het gebruik van humor voor veel gemeenten nog een brug te ver
(zoals eerder ook al bleek uit Van Hooijdonk & Liebrecht, 2015), maar het
stimuleren van de dialoog, bedanken, verontschuldigen en tonen van sympathie en empathie kan de band met de burger versterken. Aangezien de
algemene tendens is dat er een kloof bestaat tussen de burger en de overheid en het vertrouwen in de politiek vermindert (CBS, 2017), bieden sociale media een kans om het tij te keren. Eerder onderzoek liet bijvoorbeeld zien dat de betrokkenheid van burgers bij de politiek verhoogd
wordt met online politieke communicatie, wat doorwerkt in de politieke
interesse en stemintentie (De Vreese, 2007; Gibson & McAllister, 2006;
Kruikemeier, Van Noort, Vliegenthart & De Vreese, 2014). In een tijd waarin
gemeenten fuseren, het vertrouwen in de overheid daalt en meer burgerparticipatie wordt verlangd, kan het voor gemeenten lonen om de mogelijkheden van een menselijke toon in webcare verder te verkennen.
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Noten
1. De auteurs hebben een gelijkwaardige bijdrage geleverd in de totstandkoming van het
artikel. Beide gastredacteuren verklaren dat Christine Liebrecht niet betrokken is geweest bij het toekennen van reviewers aan dit artikel, noch bij de reviews, noch bij de
beslissing om dit artikel te accepteren voor publicatie.
2. Het gebruik van je, jij, jouw zou ook geschaard kunnen worden onder informeel taalgebruik, maar we hebben ervoor gekozen om het te scharen onder personalisatie,
omdat het de boodschap eerder persoonlijker maakt dan informeel. Daarnaast is het
op socialemediakanalen ongebruikelijk om de stakeholder aan te spreken met het
formele u, uw waardoor het gebruik van je, jij, jouw niet per se kenmerkend is als
informeel taalgebruik.
3. Deze gegevens zijn afkomstig van de Social Media Meetlat (Kok, 2016).
4. De auteurs bedanken Charlotte Doffer, Anne Dunning, Iris Hofstra, Anna Hoogterp,
Jessie Matthijssen, Maarten van der Meulen, Evelien Mulder, Niels Mous, Maaike Smittenaar, Rosa van der Spek, Rosa van Straten, Milo Westerberg en Alize van Zutphen voor
de analyse van de webcare-gesprekken, alsmede de anonieme reviewers voor hun
waardevolle feedback op de eerdere versie van dit artikel.
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Abstract
Language accommodation in online dating profiles: Effects of education level
and type of dating site on language use
This study investigates whether online dating profile owners accommodate
their language use based on the type of dating site used. Following Communication Accommodation Theory, we expect that highly educated online
daters’ language use on a dating site designed explicitly for the highly
educated is different from language use of highly educated people on a
general dating site with users of both low and high education levels.
Specifically, highly educated dating site users will accommodate their language use depending on the dating site they use. Based on an analysis of
1570 profile texts from two Dutch dating sites, we found that profiles of highly
educated users on a general dating site differed from those written by highly
educated daters on the high-education dating site on some but not all
measures of lexical complexity and on the amount of language errors made.
On the high-education dating site, the highly educated daters used some
more linguistic elements that are associated with a high education level than
those on the general site. This suggests that minor contextual differences in
expected audience can already induce linguistic accommodation.
Keywords: Communication Accommodation Theory, language accommodation,
online dating, language errors, lexical diversity, group identity
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Introductie
Als wetenschapper wordt van je verwacht dat je over een onderzoek twee
verschillende teksten kunt schrijven: een wetenschappelijk artikel voor
vakgenoten en een krantenartikel bedoeld voor lezers zonder vakkennis.
De kans is groot dat het taalgebruik in de twee artikelen veel van elkaar
verschilt. In het wetenschappelijke artikel zullen meer vaktermen en complexere zinnen gebruikt worden terwijl het krantenartikel informeler geschreven is. Tijdens het schrijven wordt het beoogde publiek in gedachten
gehouden en wordt taalgebruik hieraan aangepast.
Het aanpassen van verbaal, paraverbaal en non-verbaal gedrag afhankelijk van de setting, het thema of de gesprekspartners wordt accommodatie
genoemd. Volgens de Communication Accommodation Theory (CAT; Giles,
Coupland, & Coupland, 1991) kan er tijdens accommodatie zowel convergentie als divergentie plaatsvinden. Bij convergentie proberen sprekers de
onderlinge afstand te verkleinen door hun verbaal en non-verbaal gedrag
meer op elkaar te laten lijken, terwijl het bij divergentie juist gaat om het
creëren van afstand door verschillen tussen sprekers te vergroten. CAT
bouwt voort op het al langer bestaande idee dat gelijkheid aantrekkelijk
is (Byrne, 1971). Gelijkheid zorgt voor een gevoel van verbondenheid en
identificatie, wat dientengevolge vaak leidt tot wederzijdse gevoelens van
aantrekkelijkheid, goedkeuring, respect en vertrouwen (Giles, 2008).
De meeste voorgaande studies naar taalaccommodatie in digitale communicatie bestudeerden talige aanpassing in één-op-één online conversaties (bijv. Bunz & Campbell, 2004; De Siqueira & Herring, 2009; Goode &
Robinson, 2013; Muir, Joinson, Cotterill, & Dewdney, 2017; Riordan, Markman, & Stewart, 2013; Welbers & De Nooy, 2014). Taalaccommodatie vindt
echter ook al plaats voordat er sprake is van interactie: mensen passen op
voorhand hun taalgebruik aan aan dat van brede groepen en gemeenschappen (Giles, 2008). Zo liet een computationele studie van Tamburrini,
Cinnirella, Jansen en Bryden (2015) naar verstuurde berichten op Twitter
zien dat Twitteraars hun taalgebruik conformeerden aan dat van andere
leden uit dezelfde sociale groep (bijv. Twilight fans). Door het taalgebruik
meer overeen te laten komen met dat van anderen in de groep, ontstaat
een groepsidentiteit die gekoppeld kan worden aan bepaalde linguïstische
kenmerken die specifiek zijn voor die groep. Het gebruiken van deze identiteitsmarkers laat zien wie deel uitmaakt van de groep en benadrukt een
gedeeld lidmaatschap van dezelfde groep. Iedere sociale groep op Twitter
die onderzocht werd, gebruikte unieke linguïstische kenmerken die deel
uitmaakten van de gedeelde identiteit van die specifieke groep (Tamburri84
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ni et al., 2015). Ondanks dat individuele groepsleden die het bericht ontvingen niet gedefinieerd waren, werd het taalgebruik aangepast op basis
van de vermeende groepsidentiteit.
Net als in de studie van Tamburrini en collega’s (2015), focust onze
studie zich op taalaccommodatie in een initiële fase waar nog geen sprake
is van interactie. Wij onderzoeken of mensen die online daten verbaal
accommoderen in hun profielteksten afhankelijk van het type datingsite
en het publiek waar ze voor schrijven. Profielteksten worden geschreven
voor een groep van andere sitegebruikers die op basis van het profiel uiteindelijk een keuze zullen maken of ze openstaan voor interactie of niet.
Overeenkomend taalgebruik in een datingprofieltekst door middel van
accommodatie kan het gevoel creëren dat een profieleigenaar betrouwbaar, gelijkgestemd en aantrekkelijk is. Dat gevoel oproepen is een doel
van een profieleigenaar die op zoek is naar een date of partner. De mate
waarin twee mensen gelijk zijn in taalgebruik bevordert immers het vormen van wederzijdse positieve gevoelens en overeenkomstig taalgebruik
tussen romantische partners kan een positief effect hebben op uiteindelijke relatietevredenheid, relatiekwaliteit en relatiestabiliteit (Ireland et al.,
2011; Slatcher, Vazire, & Pennebaker, 2008).
Om te kunnen zien naar het taalgebruik van welke groep datingsitegebruikers er geaccommodeerd wordt, worden profielteksten bestudeerd
die geschreven zijn door groepen sitegebruikers die duidelijk in taalgebruik
van elkaar verschillen. Voor opleidingsniveau is in eerder onderzoek (bijv.
Bernstein, 1964; Le Dorze & Bédard, 1998; Mulder & Hulstijn, 2011) vastgesteld dat laag- en hoogopgeleiden zich linguïstisch anders gedragen. Naar
verwachting zal het taalgebruik van laag- en hoogopgeleiden ook in de
geanalyseerde datingprofielteksten van deze studie verschillen. Om vervolgens taalaccommodatie te bestuderen, vergelijken wij het taalgebruik in
profielteksten van twee verschillende groepen hoogopgeleiden op twee
verschillende datingsites (Match4Me en Relatieplanet). Dit zijn profielteksten van hoogopgeleiden van een datingsite voor alleen hoogopgeleiden
(cf. Match4Me), of profielteksten van hoogopgeleiden van een datingsite
met een breed publiek zonder specifieke doelgroep (cf. Relatieplanet). Op
Relatieplanet zijn de verwachtingen van het publiek en de lezers anders
dan die op een datingsite specifiek voor hoogopgeleiden, zoals Match4Me.
Op basis van de CAT, is de verwachting dat profieleigenaren verbaal
accommoderen tijdens het schrijven van een profieltekst afhankelijk van
de doelgroep en de vermeende groepsidentiteit van de datingsite. Aangezien er twee contexten zijn waarin hoogopgeleiden profielteksten schrijven
voor verschillend publiek kunnen mogelijke verschillen in taalgebruik verVAN DER ZANDEN, MOS & SCHOUTEN
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klaard worden door het soort datingsite en het soort publiek waar de
profieltekst voor geschreven is: alleen op dat punt verschillen de contexten
immers.

Online dating
Steeds meer mensen gaan tegenwoordig online op zoek naar een potentiële date of partner (Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], 2014). Eén
op de drie singles in Nederland gebruikte in 2014 een online datingsite of
-applicatie om een date of partner te zoeken en dertien procent van de
partners die tussen 2008 en 2013 in Nederland zijn gaan samenwonen ontmoetten elkaar via internet, waarvan dit bij ongeveer de helft via een datingsite ging (CBS, 2014). Ondanks het brede scala aan soorten datingsites
verloopt het datingproces meestal op dezelfde manier. Datingsitegebruikers creëren een profiel, vaak bestaande uit een profielfoto, enkele demografische gegevens en een profieltekst. Vervolgens kunnen ze profielen van
andere sitegebruikers bekijken, door profielen van andere leden na te gaan
of door bepaalde zoekfilters in te stellen op basis van persoonlijke voorkeuren. Sitegebruikers kunnen aangeven of ze een ander leuk vinden en als
de interesse wederzijds is, kan er overgestapt worden naar één-op-één
interactie online en op den duur misschien zelfs offline ontmoetingen
(Finkel, Eastwick, Karney, Reis, & Sprecher, 2012).
Er zijn in Nederland meer dan 600 verschillende datingplatforms waar
men zich kan aanmelden (Klaassen, 2013). Sommige datingsites hebben
een gevarieerd publiek aan leden, maar er zijn ook datingsites die zich
richten op specifieke doelgroepen. Zo bestaan er onder andere datingsites
die zich slechts focussen op christenen, vijftigplussers en miljonairs. Ook
zijn er meerdere datingsites die zich specifiek richten op hoogopgeleiden.
Terwijl sommige hoogopgeleiden er bewust voor kiezen om lid te worden
van een datingsite met alleen hoogopgeleide leden, besluiten anderen zich
aan te melden voor een niet-specifieke datingsite met een breed publiek
waar ook mensen met een lager opleidingsniveau lid van kunnen worden.
De keuze om lid te worden van een datingsite met een specifieke doelgroep wordt vaak gemaakt omdat men zich over het algemeen sneller
aangetrokken voelt tot anderen met vergelijkbare eigenschappen, interesses en attitudes (Hitsch, Hortaçsu, & Ariely, 2010).
Taalaccommodatie in online datingprofielteksten
Om te kunnen onderzoeken of twee groepen hoogopgeleiden hun taalgebruik aanpassen aan de bijbehorende doelgroep van de datingsite, vergelijken wij in eerste instantie profielteksten van laagopgeleiden met die van
86
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hoogopgeleiden. Dit doen wij door ons te richten op drie verschillende
linguïstische kenmerken: lexicale complexiteit (met twee maten: aantal
letters per woord, gebruik van hoog- en laagfrequente woorden), lexicale
diversiteit (lemma type-token-ratio) en taalfouten (met twee maten: met
en zonder onderwerp en/of persoonsvorm ellipsen). Eerder onderzoek
heeft aangetoond dat dit linguïstische kenmerken zijn waarin laag- en
hoogopgeleiden doorgaans in gebruik van elkaar verschillen (bijv. Bernstein, 1964; Le Dorze & Bédard, 1998; Mulder & Hulstijn, 2011) en waarop
dus geaccommodeerd kan worden. Vervolgens zetten wij de profielteksten
van hoogopgeleiden van een niet-specifieke datingsite (Relatieplanet) af
tegen die van hoogopgeleiden van een specifieke datingsite (Match4Me).
Indien het taalgebruik van laag- en hoogopgeleiden verschilt, en het taalgebruik van hoogopgeleiden van Relatieplanet meer overeenkomt met dat
van de laagopgeleiden dan het taalgebruik van de hoogopgeleiden van
Match4Me, zou dit kunnen betekenen dat de sitegebruikers zich talig aanpassen aan de doelgroep van de site waar ze voor schrijven. Voor iedere
vergelijking en elk linguïstisch kenmerk zijn hypotheses opgesteld die hieronder gepresenteerd worden.

Lexicale complexiteit
De lexicale complexiteit van een woord staat in nauw verband met de
lengte van het woord en de frequentie waarin het voorkomt (Vermeer,
2016). Over het algemeen gebruiken hoogopgeleiden lexicaal complexere
woorden dan mensen met een lager opleidingsniveau, die eerder geneigd
zijn om een kleinere selectie aan lexicaal eenvoudigere woorden te gebruiken (Le Dorze & Bédard, 1998; Mulder & Hulstijn, 2011). Ditzelfde verschil
tussen laag- en hoogopgeleiden verwachten wij ook te vinden in de datingprofielteksten die ze schrijven. Voor de vergelijking tussen de twee groepen
hoogopgeleiden is de verwachting dat hoogopgeleiden op een datingsite
zonder specifieke doelgroep minder complexe woorden gebruiken in hun
profielteksten dan hoogopgeleiden op een site met alleen hoogopgeleide
leden, doordat de doelgroep waar de profieltekst voor geschreven wordt
voor ogen wordt gehouden en het taalgebruik geconformeerd wordt aan de
vermeende identiteit van de doelgroep.
H1a. Hoogopgeleiden gebruiken meer lexicaal complexe woorden in hun online
datingprofielteksten dan laagopgeleiden.
H1b. Hoogopgeleiden op een datingsite zonder specifieke doelgroep gebruiken
minder lexicaal complexe woorden in hun online datingprofielteksten dan
hoogopgeleiden op een datingsite speciaal voor hoogopgeleiden.
VAN DER ZANDEN, MOS & SCHOUTEN
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Lexicale diversiteit
Een tekst is lexicaal divers als het gebruikte vocabulaire erin varieert. Om
veel te kunnen variëren in woordgebruik moet iemand over een grote
woordenschat beschikken. Hoogopgeleiden hebben vaak een grotere
woordenschat dan laagopgeleiden, en hun teksten zijn dikwijls dan ook
lexicaal meer divers dan die van laagopgeleiden (Bernstein, 1964; Tummers
& Deveneyns, 2014). Daarom stellen wij dat hoogopgeleiden in vergelijking
met laagopgeleiden lexicaal meer diverse profielteksten schrijven. Door
talige aanpassing aan de vermeende groepsidentiteit van de site, verwachten wij tevens dat hoogopgeleiden op een datingsite zonder specifieke
doelgroep profielteksten schrijven met minder lexicale diversiteit dan
hoogopgeleiden op een site met alleen hoogopgeleide leden.
H2a. Hoogopgeleiden schrijven lexicaal meer diverse online datingprofielteksten dan laagopgeleiden.
H2b. Hoogopgeleiden op een online datingsite zonder specifieke doelgroep
schrijven lexicaal minder diverse online datingprofielteksten dan hoogopgeleiden op een datingsite speciaal voor hoogopgeleiden.

Taalfouten
Mensen die onderwijs hebben gevolgd op een hoog niveau maken over het
algemeen minder taalfouten (bijv. grammatica-, spel-, spatie-, interpunctie- en hoofdletterfouten) dan mensen die onderwijs hebben gevolgd op
een lager niveau (Bonset, 2010; Hargittai, 2016; Schijf, Leij, Berkel, Bekebrede, & Zijlstra, 2010; Van Hout, 1999). Ook in datingprofielteksten verwachten wij dat laagopgeleiden meer taalfouten maken dan hoogopgeleiden. Daarbij is de verwachting dat hoogopgeleiden op een datingsite zonder specifieke doelgroep meer taalfouten maken in hun profielteksten dan
hoogopgeleiden op een site met alleen hoogopgeleide leden doordat het
talige gedrag van andere sitegebruikers wordt overgenomen. Wanneer
hoogopgeleiden op de datingsite met een brede doelgroep meer taalfouten
maken, zou dit kunnen duiden op aanpassing aan de omgang met de spelen schrijfregels van het Standaardnederlands van andere sitegebruikers.
Als hoogopgeleiden ervan uitgaan dat correctheid als minder belangrijk
wordt gezien op een niet-specifieke site zoals Relatieplanet (o.a. door
meer taalfouten van andere (lageropgeleide) sitegebruikers), zullen ze zelf
ook slordiger met de taalregels omgaan.
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H3a. Hoogopgeleiden maken minder taalfouten in hun online datingprofielteksten dan laagopgeleiden.
H3b. Hoogopgeleiden op een online datingsite zonder specifieke doelgroep
maken meer taalfouten in hun online datingprofielteksten dan hoogopgeleiden
op een datingsite speciaal voor hoogopgeleiden.

Methode
Materiaal
Profielteksten van twee verschillende Nederlandse online datingsites zijn
tekstueel geanalyseerd om de hypotheses te toetsen. De eerste datingsite is
Relatieplanet (www.relatieplanet.nl), een site die zich niet richt op een
specifieke doelgroep en zichzelf presenteert als ‘de datingsite voor iedereen’. De tweede datingsite is Match4Me (www.match4me.nl), een van de
Nederlandse datingsites voor hoogopgeleide singles met een hbo- of wodiploma. Op beide sites kunnen gebruikers een profieltekst schrijven waarin ze zichzelf voorstellen: op Relatieplanet onder het kopje ‘over mijzelf’,
op Match4Me als antwoord op de vraag ‘wie ben jij?’. Deze profielteksten
bevatten vaak een korte introductie over wie de profieleigenaar is, waar
diegene van houdt en naar wat voor partner en relatie er wordt gezocht.
Onderstaande profieltekst is een voorbeeld van een profieltekst uit het
sample.
Het is lastig om hier in enkele zinnen te vertellen wie ik ben en wat ik zoek.
Wie weet kan er tussen ons wel een mooie vriendschap, of uiteindelijk meer,
ontstaan. Mijn ervaring is dat het niet gaat niet alleen om de verpakking maar
ook om de inhoud. Wat kun je verwachten als wij elkaar gaan treffen: ik ben
lief, zorgzaam, enthousiast, eerlijk, romantisch, nieuwsgierig en gezellig. Mocht
je nu nog vragen hebben, ik hoor het graag van je. Ik ben een open boek..........
Durf jij dat aan?

Met behulp van de gratis online web scraper tool (www.webscraper.io) zijn
38.880 profielteksten van Relatieplanet en Match4Me geëxtraheerd. Deze
profielteksten zijn samen met het geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau van de profieleigenaar opgeslagen en waren voor niemand anders
dan de auteurs en de codeur beschikbaar. De Ethische Toetsingscommissie
(ETC) van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences heeft toestemming gegeven voor het verzamelen en analyseren van de profielteksten zolang de anonimiteit van de profieleigenaren gewaarborgd blijft en
VAN DER ZANDEN, MOS & SCHOUTEN
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geen identificeerbare informatie vrijgegeven wordt. Van het totaal aantal
profielen dat werd verzameld van de datingsites, werden 1570 profielteksten willekeurig geselecteerd en ingedeeld in drie groepen: profielteksten
van laagopgeleiden van Relatieplanet (n = 510), profielteksten van hoogopgeleiden van Relatieplanet (n = 530) en profielteksten van hoogopgeleiden van Match4Me (n = 530). Iedere geselecteerde profieltekst behoorde
tot slechts een van de drie groepen profielteksten. Dit resulteerde in een
studie met een tussenproefpersonenontwerp met drie condities.
Om de groepen hoogopgeleiden van Relatieplanet en Match4Me zoveel
mogelijk vergelijkbaar te houden, zijn hoogopgeleiden op Relatieplanet
alleen sitegebruikers die op hun profiel hbo of wo als hun opleidingsniveau
aangeven, en laagopgeleiden die basisonderwijs, lager onderwijs, vmbo of
mbo als opleidingsniveau hebben. De willekeurige selectie van laag- en
hoogopgeleiden was representatief voor het totale sample van Relatieplanet waar de verdeling van laag- (46.2%) en hoogopgeleide leden (53.8%)
min of meer hetzelfde was. Profielen zonder tekst of profielen die alleen de
automatisch gegenereerde introductietekst van de datingsite bevatten zijn
niet geselecteerd. Bovendien zijn alleen in het Nederlands geschreven profielen van profieleigenaren woonachtig in Nederland in het sample opgenomen.
Het uiteindelijke sample had ongeveer een gelijke verdeling tussen
mannen (51.6%) en vrouwen (48.4%), vergelijkbaar met die in het totale
sample van 38.880 profielteksten, waar 57.4% profielteksten van mannen
zijn en 42.6% van vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de profieleigenaren
was 46.02 jaar (SD = 12.53). Voor alle drie de groepen profielteksten was de
man-vrouwverdeling en de gemiddelde leeftijd van de profieleigenaren
vergelijkbaar met die van het uiteindelijke sample.

Instrumentatie
De profielteksten zijn op drie verschillende linguïstische variabelen met
elkaar vergeleken. Voor het meten van de eerste twee variabelen, lexicale
woordcomplexiteit en lexicale diversiteit, zijn alle profielteksten van het
sample automatisch geanalyseerd met het programma T-Scan (Kraf & Pander Maat, 2009; Pander Maat et al., 2014). Dit is een softwareprogramma
dat Nederlandse teksten analyseert aan de hand van 400 tekstkenmerken.
De eerste variabele was de lexicale complexiteit van de woorden gebruikt in de profielteksten. Om de woordcomplexiteit te berekenen werden
twee verschillende maten van T-Scan geraadpleegd. Ten eerste het aantal
letters per woord, aangezien er een sterke correlatie is tussen woordlengte
enerzijds en woordcomplexiteit en -frequentie anderzijds (Vermeer, 2016).
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Ten tweede keken we naar de proportie van woorden gebruikt in de profielteksten behorende tot de 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 en 20.000 meest
frequente woorden uit het SoNar-corpus, het grootste corpus hedendaags
geschreven Nederlands, dat meer dan vijfhonderd miljoen woorden bevat.
Alle zes de frequentielijsten werden meegenomen in de analyses, de
kortste bestaande uit de 1000 meest gebruikte woorden en de langste bestaande uit de 20.000 meest gebruikte woorden uit het corpus. Een percentagescore van .60 op de frequentielijst van 1000 meest gebruikte woorden
betekent bijvoorbeeld dat 60 procent van de geschreven woorden in de
profieltekst behoort tot de 1000 meest voorkomende woorden in het corpus.
De tweede variabele was de lexicale diversiteit van de profielteksten.
Om de lexicale diversiteit vast te stellen, hanteerden we de lemma typetoken-ratio (TTR). De lemma TTR geeft een proportie unieke lemma’s binnen een profieltekst door het totaal aantal unieke lemma’s (types) te delen
door het totaal aantal woorden (tokens). De TTR geeft daarmee een indicatie van de lexicale diversiteit van de profielteksten. Hoe hoger de TTR en
het aantal unieke lemma’s in een profieltekst, des te groter de lexicale
diversiteit.
Het aantal taalfouten in de profielteksten was de derde variabele waarop de groepen profielteksten met elkaar vergeleken werden. Om de taalfouten handmatig te coderen en vervolgens het aantal en de soorten taalfouten te berekenen werd het kwalitatieve data-analyseprogramma
MAXQDA gebruikt. Het codeerproces van taalfouten bestond uit twee
fasen. Eerst werden de taalfouten geïdentificeerd als zodanig. Vervolgens
werden de geïdentificeerde taalfouten gecategoriseerd in een hoofdcategorie en een bijbehorende subcategorie uit een zeer gedetailleerd vooraf
samengesteld codeerschema. Dit codeerschema volgde de officiële spelling- en schrijfregels van het Standaardnederlands opgesteld in Het Groene
Boekje (Nederlandse Taalunie, 2015). Het codeerschema is samengesteld en
initieel gevalideerd door de eerste auteur en twee studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen op basis van een andere willekeurige
selectie van profielteksten van Relatieplanet en Match4Me, afkomstig uit
het totale sample van geëxtraheerde profielen. Het volledige codeerschema
inclusief voorbeelden per categorie kan online geraadpleegd worden.１
Voor de doeleinden van deze studie focusten wij ons op de volgende vijf
hoofdcategorieën taalfouten: grammatica-, spel-, spatie-, interpunctie- en
hoofdletterfouten. Uit een eerste analyse bleek echter dat 38.2 procent van
de gecodeerde fouten bestonden uit ellipsen, een subcategorie van de
hoofdcategorie grammaticafouten. Ellipsen zijn zinnen waar een onderVAN DER ZANDEN, MOS & SCHOUTEN
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werp en/of een persoonsvorm wordt weggelaten, zoals de omissie van ‘Ik’
in ‘Ben een gezellige meid’. Ellipsen zijn volgens de officiële regels van het
Standaardnederlands niet correct in formeel geschreven taal, maar worden
meestal niet als ongrammaticaal bestempeld in korte online teksten door
het informelere en minder conventionele karakter van dit soort teksten
(Mulder & Hulstijn, 2011). In korte en online teksten zijn ellipsen gebruikelijk en is dit een stijlfiguur dat een tekst een spreektalig karakter geeft
(Klooster, 2001; Tesak et al., 1995; Verheijen, 2016). Aangezien ook in datingprofielteksten ellipsen veelvuldig voorkomen, zijn ellipsen waar het onderwerp en/of de persoonsvorm wordt weggelaten in eerste instantie wel gecodeerd, maar zijn analyses van het aantal gemaakte taalfouten zowel met
als zonder deze ellipsen uitgevoerd.
Van het sample van 1570 profielteksten werd een subset van 990 profielteksten willekeurig geselecteerd om te coderen op taalfouten. Omdat het
ging om een handmatig codeerproces is de keuze gemaakt om een selectie
van het hele sample op taalfouten te coderen. Ook in de subset was de
verdeling van profielteksten uit de drie groepen nagenoeg gelijk (nRP-laag =
318; nRP-hoog = 334; nM4M-hoog = 338). Van de 990 profielen werd 10 procent
door zowel de codeur２ als de eerste auteur gecodeerd (Baarda et al., 2013;
Neuendorf, 2002). Voor de foutidentificatie was er een overeenstemming
van 83 procent. Een Cohen’s kappa kon in het geval van het identificeren
van fouten niet berekend worden omdat beide codeurs slechts codeerden
of een taalfout aanwezig was, maar niet codeerden waar geen taalfout
aanwezig was. Dit was ook niet mogelijk omdat anders (a) elk woord en
elke combinatie van woorden die geen fout bevatten als goed gecodeerd
moest worden en (b) één woord(combinatie) wel meerdere fouten kan
bevatten, maar niet meerdere niet-fouten. Voor het categoriseren van de
geïdentificeerde fouten in de hoofdcategorieën kon wel een Cohen’s kappa
vastgesteld worden omdat beide codeurs een geïdentificeerde fout wel of
niet in dezelfde foutcategorie konden plaatsen, wat leidt tot een kruistabel
die benodigd is voor het uitrekenen van een Cohen’s kappa. De overeenstemming van de categorisatie bleek goed (totaal: 97%, κ = .95; grammaticafout: 98%, κ = .99; spelfout: 43%, κ = .60３; spatiefout: 96%, κ = .97;
interpunctiefout: 92%, κ = .95; hoofdletterfout: 95%, κ = .97). Van de overige 891 profielteksten die niet dubbel gecodeerd werden, codeerden de
codeur er 692 en de eerste auteur 199. Het coderen gebeurde blind, wat
inhoudt dat er tijdens het coderen geen voorkennis beschikbaar was over
het opleidingsniveau van de profieleigenaar en de datingsite waar de profieltekst toebehoorde.
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Analyse
Alleen de eerste 100 woorden van de profielteksten werden meegenomen
in de analyses omdat dit ook het deel van de profieltekst is dat in eerste
instantie zichtbaar is voor andere sitegebruikers wanneer ze een profiel
voorbij zien komen op een datingsite. Van alle profielteksten bleek echter
91 procent uit minder dan 100 woorden te bestaan (M = 58.1, SD = 30.64). De
geanonimiseerde datasets zijn op verzoek online te raadplegen.４
Om de verschillen in taalgebruik tussen de drie groepen te analyseren,
zijn er voor alle maten van de drie variabelen univariate variantieanalyses
uitgevoerd. Voor al deze analyses is tekstlengte meegenomen als covariaat.
Een aantal van de onderzochte maten, zoals de lemma TTR en het aantal
gemaakte taalfouten, is namelijk gevoelig voor tekstlengte, omdat een langere tekst eerder een lagere lemma TTR zal hebben en meer taalfouten zal
bevatten. Een hoofdeffect voor tekstlengte werd gevonden, F(2, 1568) =
41.61, p < .001, ηp2 = .05, wat inhoudt dat de drie groepen verschilden in
het gemiddeld aantal woorden dat zij in hun profielteksten gebruikten. De
gebruikers van Match4Me (M = 48.73, SD = 30.67) schreven significant
kortere profielteksten dan zowel laag- (M = 60.55, SD = 28.71), F(2, 1568) =
6.38, p < .001, d = 0.38, als hoogopgeleiden van Relatieplanet (M = 64.94,
SD = 27.84), F(2, 1568) = 8.83, p < .001, d = 0.53. Tussen de twee groepen van
Relatieplanet zat geen verschil in de gemiddelde tekstlengte van hun profielteksten, F(2, 1568) = 2.37, p = .053.
Om de effecten van opleidingsniveau en type datingsite te bekijken
worden steeds twee contrastanalyses uitgevoerd: profielteksten van laagopgeleiden van Relatieplanet worden afgezet tegen die van hoogopgeleiden van Relatieplanet en Match4Me samen, en de hoogopgeleiden van
Relatieplanet tegen de hoogopgeleiden van Match4Me.

Resultaten
Lexicale complexiteit
De verschillen tussen de drie groepen in de complexiteit van de woorden
die de profieleigenaren in hun profielteksten schreven, zijn met verschillende maten geanalyseerd: het aantal letters per woord, en de proportie
van woorden in de profielteksten behorende tot de 1000, 2000, 3000, 5000,
10.000 en 20.000 meest frequente woorden. Tabel 1 geeft voor de verschillende maten van lexicale complexiteit de gemiddelde scores per groep
weer. In de contrastanalyses die volgen staan steeds twee andere vergelij-
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kingen centraal: laag vs. hoogopgeleiden en hoogopgeleiden van Relatieplanet vs. hoogopgeleiden van Match4Me.
Tabel 1

Gemiddelde scores (SD) van de groepen per opleidingsniveau en datingsite per
maat van lexicale complexiteit en lexicale diversiteit

Laagopgeleiden
Hoogopgeleiden
Hoogopgeleiden
Relatieplanet
Relatieplanet
Match4Me
Linguïstische maat
(n = 510)
(n = 530)
(n = 530)
4.56 (0.55)b
5.01 (1.12)c
Letters per woord
4.40 (0.45)a
a
b
Frequentie 1000
0.66 (0.12)
0.64 (0.12)
0.61 (0.16)b
a
b
Frequentie 2000
0.74 (0.11)
0.72 (0.12)
0.68 (0.15)b
a
b
Frequentie 3000
0.76 (0.11)
0.75 (0.12)
0.72 (0.14)b
a
a
Frequentie 5000
0.81 (0.11)
0.80 (0.12)
0.77 (0.13)a
a
a
Frequentie 10.000
0.85 (0.10)
0.84 (0.11)
0.83 (0.11)a
Frequentie 20.000
0.91 (0.10)a
0.90 (0.10)ab
0.87 (0.11)b
5
a
b
Lemma TTR
0.79 (0.10)
0.79 (0.10)
0.84 (0.11)b
Noot. Verschillende superscripts geven per rij significante verschillen aan tussen de groepen.

Letters per woord
Voor de gemiddelde woordlengte werd een hoofdeffect voor groep gevonden, F(2, 1566) = 64.61, p < .001, ηp2= .08. Contrastanalyses lieten zien dat de
gemiddelde woordlengte in de profielteksten van laagopgeleiden significant lager was dan die van hoogopgeleiden, p < .001, d = 0.52, 95% CI
[-.28, -.10], en dat de woorden in de profielteksten van de hoogopgeleiden
van Match4Me langer waren dan die van de hoogopgeleiden van Relatieplanet, p < .001, d = 0.50, 95% CI [-.43, -.24]. Figuur 1 geeft de gemiddelden
van de drie groepen weer.６
Frequentielijsten
Het verschil in gebruik van hoog- en laagfrequente woorden is onderzocht
door te kijken naar de proportie woorden in de profielteksten dat voorkomt in de zes frequentielijsten van het SoNar-corpus (nl. top 1000, 2000,
3000, 5000, 10.000, 20.000 meestvoorkomende woorden).
Een variantieanalyse met herhaalde metingen voor frequentielijst liet
een hoofdeffect zien voor groep, F(2, 1566) = 6.59, p = .001, ηp2= .01, wat
inhoudt dat over alle frequentielijsten heen de drie groepen datingsitegebruikers verschilden in hun proporties meestvoorkomende woorden in
de profieltekst. Ook werd er een hoofdeffect voor frequentielijst gevonden,
F(5, 1562) = 753, p < .001, ηp2= .71, wat aanduidt dat onafhankelijk van de
drie groepen de proporties van de zes frequentielijsten onderling van
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Figuur 1 Gemiddeld aantal letters per woord per groep. Foutbalken geven 95%
betrouwbaarheidsintervallen weer.

elkaar verschilden. Figuur 2 maakt zichtbaar dat voor alle drie de groepen
het percentage woorden in de profielteksten voorkomend op de frequentielijst stijgt naarmate het aantal woorden in de frequentielijst toeneemt.
Gemiddeld start het percentage woorden dat voorkomt op de lijst voor de
drie groepen bij 64.0 procent (frequentielijst 1000) en dit loopt op tot 89.3
procent (frequentielijst 20.000). Tevens werd een interactie-effect gevonden tussen groep en frequentielijst, F(10, 3124) = 6.99, p < .001, ηp2= .02. Dit
interactie-effect laat zien dat de drie groepen verschilden in de proportie
woorden die gebruikt werd in de profielteksten en voorkwam in de frequentielijst afhankelijk van de specifieke frequentielijst waar naar gekeken
werd. Voor frequentielijst 1000 en 2000 zijn de verschillen tussen de groepen het grootst (zie Figuur 2). Dit suggereert dat de drie groepen het meest
verschillen in hun gebruik van hoogfrequente woorden. Naarmate de frequentie van de woorden afneemt, wordt het verschil tussen de groepen
kleiner maar blijft het verschil significant.
Om meer te kunnen zeggen over de effecten van opleidingsniveau (laagvs. hoogopgeleid) en type datingsite (hoogopgeleid Relatieplanet vs. hoogopgeleid Match4Me) werden per frequentielijst aparte eenweg variantieanalyses met contrastanalyses uitgevoerd. Deze contrastanalyses lieten
zien dat voor alle frequentielijsten laag- en hoogopgeleiden van elkaar
verschilden, met voor alle frequentielijsten p < .001 tot p < .02, d > 0.16 en
d < 0.28. Het grootste verschil tussen de laag- en hoogopgeleiden werd
gevonden voor frequentielijst 1000, wat suggereert dat laagopgeleiden
VAN DER ZANDEN, MOS & SCHOUTEN
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Figuur 2 Per groep de gemiddelde proportie woorden voorkomend in de
frequentielijst.

meer hoogfrequente woorden gebruikten in hun profielteksten dan hoogopgeleiden. De contrastanalyses tussen de twee groepen hoogopgeleiden
toonden op geen van de frequentielijsten een verschil aan (met voor alle
frequentielijsten p > .15 en p < .96).
Kortom, hypothese 1a werd door beide maten van lexicale complexiteit
bevestigd: laagopgeleiden gebruikten minder complexe woorden dan
hoogopgeleiden. Hypothese 1b die keek naar het verschil tussen de twee
groepen hoogopgeleiden werd door de maat die keek naar het aantal letters per woord wel bevestigd, waar de hoogopgeleiden van Match4Me gemiddeld langere woorden schreven dan de hoogopgeleiden van Relatieplanet, maar werd niet bevestigd door de maat die het gebruik van hoogen laagfrequente woorden onderzocht.

Lexicale diversiteit
Om de lexicale diversiteit van de verschillende profielteksten te vergelijken, gebruikten wij de lemma type-token-ratio maat. Een hoofdeffect van
groep liet zien dat de lemma type-token-ratio in de drie groepen profielteksten van elkaar verschilden (zie ook Tabel 1 en Figuur 3), F(2, 1566) =
6.29, p = .002, ηp2= .008. Meer specifiek lieten de twee contrastanalyses zien
dat de profielteksten van laagopgeleiden (M = 0.79, SD = 0.10) minder unieke lemma’s bevatten dan die van hoogopgeleiden (M = 0.81, SD = 0.11), p <
.001, d = 0.21, 95% CI [-.02, -.01], maar dat de gemiddelde lemma TTR in de
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Figuur 3 Gemiddelde lemma type-token-ratio per profieltekst per groep. Foutbalken
geven 95% betrouwbaarheidsintervallen weer.

profielteksten van de hoogopgeleiden van Match4Me (M = 0.84, SD = 0.11)
niet verschilde van die in de profielteksten van de hoogopgeleiden van
Relatieplanet (M = 0.79, SD = 0.10), p = .52, 95% CI [-.01, .01]. Het gevonden
verschil tussen laag- en hoogopgeleiden is in overeenstemming met hypothese 2a die stelde dat profielteksten van hoogopgeleiden lexicaal meer
divers zijn – door meer unieke lemma’s te gebruiken – dan die van laagopgeleiden. Hypothese 2b werd daarentegen niet bevestigd: de lexicale
diversiteit van de profielteksten van de twee groepen hoogopgeleiden
waren vergelijkbaar, terwijl de verwachting was dat in de profielteksten
van de hoogopgeleiden van Match4Me de lexicale diversiteit groter zou
zijn dan in die van de hoogopgeleiden van Relatieplanet.

Taalfouten
In totaal bevatten de 318 profielteksten van laagopgeleiden 2278 taalfouten,
met een gemiddelde van 7.16 taalfouten (SD = 5.94) per profieltekst, de 334
profielteksten van de hoogopgeleiden van Relatieplanet bevatten 2061 taalfouten in totaal (M = 6.17, SD = 5.36) en in de 338 profielteksten van de
hoogopgeleiden van Match4Me stonden in totaal 1581 taalfouten (M = 4.68,
SD = 4.75). Figuur 4a laat de verschillen tussen de groepen zien.
Het aantal gemaakte taalfouten in de profielteksten van de drie groepen
verschilde significant, F(2, 986) = 12.33, p < .001, ηp2= .02. In de contrastanalyse waarbij het aantal taalfouten in profielteksten van laag- en hoogopgeleiden werd vergeleken, bleken laagopgeleiden significant meer taalfouten te
VAN DER ZANDEN, MOS & SCHOUTEN
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Figuur 4a
Gemiddeld aantal taalfouten incl. ellipsen
per profieltekst per groep. Foutbalken geven
95% betrouwbaarheidsintervallen weer.

Figuur 4b
Gemiddeld aantal taalfouten excl. ellipsen
per profieltekst per groep. Foutbalken geven
95% betrouwbaarheidsintervallen weer.

maken dan hoogopgeleiden, p < .001, d = 0.31, 95% CI [.93, 2.30]. De contrastanalyse tussen de twee groepen hoogopgeleiden liet zien dat er in het aantal
gemaakte taalfouten geen onderling verschil was, p = .08, 95% CI [-.08, 1.49].
Het uitsplitsen van de resultaten van de taalfouten per hoofd- en subcategorie liet zoals verwacht zien dat ellipsen waarbij een onderwerp en/of
persoonsvorm van een zin wordt weggelaten, gebruikelijk zijn. In totaal
waren 2264 van de 5920 gemaakte taalfouten (38.2 procent) persoonsvorm
en/of onderwerp ellipsen. Gemiddeld bevatten de profielteksten van laagopgeleiden op Relatieplanet 2.14 ellipsen (SD = 2.14), die van hoogopgeleiden op Relatieplanet 2.45 (SD = 2.60) en die van hoogopgeleiden op
Match4Me 2.27 (SD = 2.51). De resultaten van ellipsgebruik lieten zien dat
de drie groepen niet van elkaar verschilden, F(2, 986) = 1.52, p = .22, ηp2=
.003.
Analyses van het totaal aantal fouten waarbij de onderwerp en/of persoonsvorm ellipsen buiten beschouwing waren gelaten (n = 3656) lieten
een hoofdeffect voor groep zien, F(2, 986) = 28.70, p < .001, ηp2= .06. Beide
contrastanalyses wezen op verschillen, waarbij de laagopgeleiden (M =
5.03, SD = 4.94) meer taalfouten maakten dan de hoogopgeleiden (M =
3.05, SD = 3.55), p < .001, d = 0.46, 95% CI [1.36, 2.40], en de hoogopgeleiden
van Relatieplanet (M = 3.68, SD = 3.90) meer dan de hoogopgeleiden van
Match4Me (M = 2.41, SD = 3.03), p = .01, d = 0.29, 95% CI [.20, 1.40]. In
98

AUP – 156 x 234 – 3B2-APP flow
<TVT1801_04_ZAND_1Kv36_proef2_2 ▪ 25-04-18 ▪ 11:54>

VOL. 40, NO. 1, 2018

Pag. 0098

TAALACCOMMODATIE IN ONLINE DATINGPROFIELEN

Figuur 4b zijn het gemiddeld aantal taalfouten zonder onderwerp en/of
persoonsvorm ellipsen per groep weergegeven.
Hypothese 3a werd bevestigd: laagopgeleiden maakten significant meer
taalfouten dan hoogopgeleiden, zowel wanneer de onderwerp en/of persoonsvorm ellipsen wel als niet mee werden genomen in de analyses.
Hypothese 3b, die stelde dat hoogopgeleiden op Relatieplanet meer taalfouten zouden maken dan hoogopgeleiden op Match4Me, werd wel bevestigd wanneer er gekeken werd naar het aantal taalfouten zonder dat de
onderwerp en/of persoonsvorm ellipsen mee werden genomen, maar niet
wanneer deze ellipsen onderdeel uitmaakten van het totaal aantal taalfouten.

Conclusie en discussie
In deze studie werden drie verschillende groepen profielteksten geanalyseerd: profielteksten van laagopgeleiden op een datingsite zonder specifieke doelgroep (Relatieplanet), profielteksten van hoogopgeleiden op deze
niet-specifieke datingsite Relatieplanet en profielteksten van hoogopgeleiden op een datingsite met alleen hoogopgeleide leden (Match4Me). Ten
eerste vergeleken we het taalgebruik in profielteksten van laagopgeleiden
met dat van hoogopgeleiden. In overeenstemming met eerdere studies
(bijv. Hargittai, 2016; Le Dorze & Bédard, 1998; Mulder & Hulstijn, 2011;
Schijf et al., 2010) verschilde ook in datingprofielteksten het taalgebruik
van laag- en hoogopgeleiden op alle linguïstische variabelen die we onderzochten.
Om verbale accommodatie te kunnen onderzoeken, vergeleken we vervolgens profielteksten van twee groepen hoogopgeleiden op twee verschillende datingsites. Het publiek van de twee datingsites is verschillend en de
verwachting was dat de twee groepen hoogopgeleiden hun taalgebruik
zouden aanpassen op basis van de vermeende, gedeelde identiteit van de
doelgroep en het publiek van de site dat de profieleigenaren zelf voor ogen
meenden te hebben. De profielteksten van de hoogopgeleiden op de datingsite voor alleen hoogopgeleiden (Match4Me) verschilden in sommige
van de onderzochte linguïstische variabelen van die van de hoogopgeleiden op de datingsite zonder specifieke doelgroep (Relatieplanet). De twee
maten die de lexicale complexiteit in de profielteksten bestudeerden,
waren niet eenduidig: een analyse van gemiddelde woordlengte, een maat
die samenhangt met woordfrequentie en -complexiteit, liet enerzijds zien
dat hoogopgeleiden op Match4Me gemiddeld langere woorden in hun
VAN DER ZANDEN, MOS & SCHOUTEN
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profielteksten schreven dan hoogopgeleiden op Relatieplanet, maar anderzijds verschilden de twee groepen hoogopgeleiden niet van elkaar in hun
gebruik van hoog- en laagfrequente woorden. Door de wisselende resultaten kon de hypothese die stelde dat hoogopgeleiden op Relatieplanet lexicaal minder complexe woorden zouden gebruiken dan hoogopgeleiden op
Match4Me door aanpassing aan de brede doelgroep van de site, slechts
deels bevestigd worden.
Voor de lemma type-token-ratio, die om taalaccommodatie te bestuderen de lexicale diversiteit van de profielteksten van de twee groepen hoogopgeleiden vergeleek, werd geen effect voor type datingsite gevonden. Een
van de redenen hiervoor kan zijn dat de profielteksten over het algemeen
vrij kort waren. De TTR maat is eerder al meermaals bekritiseerd, onder
andere omdat de maat beïnvloed wordt door de lengte van teksten (bijv.
Richards, 1987): zodra een tekst langer is, is de kans op woord- en lemmaherhaling groter. Een langere tekst zal daarom ceteris paribus een lagere
TTR hebben. Hierdoor kan een verschil in tekstlengte een vertekend beeld
hebben gegeven van de werkelijke lexicale diversiteit van de profielteksten
die werden vergeleken.
Het derde linguïstische kenmerk dat we onderzochten was het aantal
taalfouten in de drie groepen profielteksten. Twee analyses lieten verschillende resultaten zien: wanneer er gekeken werd naar het aantal taalfouten
inclusief onderwerp en/of persoonsvorm ellipsen, werd er geen verschil
tussen de twee groepen hoogopgeleiden gevonden. Wanneer gekeken
werd naar het aantal taalfouten zonder onderwerp en/of persoonsvorm
ellipsen mee te nemen, bleek dat de hoogopgeleiden op Relatieplanet significant meer fouten maakten dan de hoogopgeleiden op Match4Me. De
keuze om ook analyses uit te voeren zonder deze ellipsen was ingegeven
door het minder conventionele en spreektalige karakter van de online
datingprofielteksten. In dergelijk informeel geschreven taalgebruik komen
dit soort ellipsen veel voor, wat ervoor kan zorgen dat ze niet als ongrammaticaal worden ervaren (Klooster, 2001; Verheijen, 2016). Onze data, waar
38 procent van de gecodeerde fouten onderwerp en/of persoonsvorm ellipsen waren, bevestigden dat het voorkomen van dit soort ellipsen gebruikelijk is in korte online teksten. Bovendien waren er geen verschillen in het
gebruik van ellipsen tussen de drie groepen, wat erop duidt dat het gebruik
ervan is geaccepteerd op beide datingsites, door zowel hoger- als lageropgeleiden.
Op basis van onze resultaten kunnen we voorzichtig concluderen dat
taalaccommodatie op online datingsites voorkomt, alhoewel niet voor alle
maten verschillen tussen de twee groepen hoogopgeleiden werden gevon100
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den. Door minder lange woorden te schrijven en meer taalfouten (excl.
ellipsen) te maken, conformeren de hoogopgeleiden van Relatieplanet
zich mogelijk aan de brede doelgroep van de site. Dit zou in overeenstemming zijn met de Communication Accommodation Theory (Giles et al., 1991)
die stelt dat mensen hun taalgebruik in specifieke situaties aanpassen
afhankelijk van de context en het publiek. Als er op basis van deze wisselende resultaten gesproken kan worden van taalaccommodatie, suggereert dit dat accommodatie digitaal niet alleen gebeurt tijdens één-op-één
conversaties, maar ook bepaald wordt door bredere sociale contexten. In
dit opzicht komt onze studie overeen met die van Tamburrini en collega’s
naar Twitterberichten (2015): ook wanneer ontvangers minder specifiek
gedefinieerd zijn en voordat de interactie daadwerkelijk is gestart, kunnen
er al talige aanpassingen plaatsvinden. Hierbij verschilt onze studie van de
meeste voorgaande studies naar taalaccommodatie in digitale communicatie omdat deze zich voornamelijk concentreerden op aanpassing aan
duidelijk gedefinieerde ontvangers in interactionele settings.
De gevonden verschillen in taalgebruik die samenhangen met de doelgroep duiden mogelijk op accommodatie, maar geven geen directe indicatie van wie naar wie accommodeert. Het is mogelijk dat de hoogopgeleiden
op Relatieplanet hun taalgebruik aanpassen op basis van de vermeende
identiteit van het brede publiek van de site, waarvan een deel ook leden
zijn met een lager opleidingsniveau die normaliter een andere schrijfstijl
hebben dan hoogopgeleiden. In dit geval zouden de hoogopgeleiden op
Relatieplanet afwijken van de manier waarop zij doorgaans schrijven wanneer zij een profieltekst schrijven voor een datingsite met een breed publiek. De hoogopgeleiden passen bij het schrijven van een profieltekst voor
Relatieplanet hun gewoonlijke manier van schrijven aan door op een manier te schrijven die gebruikelijker is voor deze site en die meer overeenkomt met de verwachte schrijfstijl van de doelgroep van de site.
Verschillend taalgebruik in de profielteksten van de twee groepen hoogopgeleiden kan daarnaast ook duiden op een accommodatieproces waarbij
de hoogopgeleiden op Match4Me bepaalde linguïstische kenmerken benadrukken in hun profielteksten omdat deze kenmerkend zijn voor de hoogopgeleide groep. Hoewel het opleidingsniveau van een individu een statische eigenschap is, hoeft dit deel van de sociale identiteit van het individu
niet in alle contexten even prominent aanwezig te zijn in het taalgebruik
(Hogg & Reid, 2006; Tamburrini et al., 2015). Voor de leden van Match4Me
is een hoog opleidingsniveau een belangrijk deel van de sociale identiteit
dat in deze context naar voren komt en gedeeld wordt. Door in vergelijking
met de hoogopgeleiden van Relatieplanet meer linguïstische eigenschapVAN DER ZANDEN, MOS & SCHOUTEN
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pen te gebruiken die kenmerkend zijn voor de hoogopgeleide groep kunnen leden van Match4Me zich de hoogopgeleide identiteit toe-eigenen en
deze benadrukken. Het gebruiken van deze identiteitsmarkers zorgt ervoor
dat de hoogopgeleiden op Match4Me laten zien dat ze deel uitmaken van
de hoogopgeleide groep en zo wordt de overeenkomst in opleidingsniveau
tussen profieleigenaar en andere sitegebruikers gemarkeerd.
Dat de hoogopgeleiden op Match4Me minder taalfouten maken dan de
hoogopgeleiden op Relatieplanet wanneer onderwerp en/of persoonsvorm
ellipsen buiten beschouwing worden gelaten, kan aanduiden dat zorgvuldig schrijven een belangrijker deel van de identiteit van de hoogopgeleiden
op Match4Me vormt. Door netjes de officiële schrijfregels te volgen, kunnen de leden van deze site hun hoogopgeleide identiteit onderstrepen.
Daarnaast kan het zijn dat hoogopgeleiden meer spreektaalachtige kenmerken gebruiken en slordiger schrijven op Relatieplanet dan op Match4Me
omdat correctheid op deze site met een brede doelgroep minder belangrijk
geacht wordt dan op de site met alleen hoogopgeleide leden. Dit suggereert
dat profieleigenaren hun omgang met de schrijfregels aanpassen op basis
van de vermeende identiteit en de doelgroep van de site.７
Het idee dat beide groepen hoogopgeleiden zouden accommoderen,
sluit aan bij de aanname dat het taalgebruik van een individu flexibel is
en zich bevindt op een continuüm dat per context verandert (bijv. Coupland, 2001; Eckert, 2008). Een individu beschikt over de linguïstische vaardigheden om te kunnen kiezen tussen verschillende taalregisters en stijlkenmerken en is ook vaardig in het bepalen welk taalgebruik in welke
situatie het meest geschikt of effectief is (Holmes, 1992: 260-261). Hoewel
de term ‘accommodatie’ doet vermoeden dat er één type taalgebruik is dat
‘eigen’ is voor een individu en ander taalgebruik ‘aangepast’ is, lijkt het hier
dat beide varianten deel uitmaken van het spectrum dat iemand beheerst.
Voor sommige hoogopgeleiden speelt een gelijk opleidingsniveau een
grotere rol tijdens het zoeken naar een potentiële date of partner dan voor
anderen: sommige hoogopgeleiden zullen er daarom specifiek voor kiezen
om lid te worden van een datingsite als Match4Me omdat voor hen het
vinden van een hoogopgeleide partner belangrijk is, terwijl andere hoogopgeleiden lid worden van Relatieplanet omdat voor hen een hoog opleidingsniveau van een mogelijke partner minder van belang is. Dit roept de
vraag op of de twee groepen hoogopgeleiden wel volledig vergelijkbaar
zijn. Om hier inzicht in te krijgen, zouden de gebruikers van de twee datingsites nader ondervraagd moeten worden over hun motivaties om te
kiezen voor een van de sites en de bijbehorende taalkeuzes die ze maken.
Omdat datingsitegebruikers zich over het algemeen aanmelden voor
102
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slechts een van de twee sites en onze data anoniem verzameld is, is het
niet mogelijk om met onze data accommodatieprocessen van één profieleigenaar naar twee verschillende doelgroepen (c.q. datingsites) te bestuderen. Een analyse van eerste contactberichten in de vorm van chatconversaties van hoogopgeleiden met laag- en hoogopgeleiden zou wel meer inzicht kunnen bieden in accommodatie van een datingsitegebruiker naar
diverse mensen. Op het moment dat er daadwerkelijk contact wordt gelegd, is het publiek echter niet meer een brede, onbekende groep mensen,
maar een specifiek individu. Accommodatie zal dan naar alle waarschijnlijkheid gebeuren op basis van de profieltekst van de ontvanger. Een andere mogelijkheid is om in een meer gecontroleerde, experimentele setting
participanten profielteksten te laten schrijven voor verschillende datingsites met meer of minder specifieke doelgroepen. Een vergelijking van het
taalgebruik kan dan laten zien in hoeverre er sprake is van aanpassing in
het taalgebruik op basis van de verwachte lezer.
In ons dagelijks taalgebruik houden we tijdens het schrijven constant,
bewust of onbewust, het publiek waar we voor schrijven in gedachten. Niet
alleen doen wetenschappers dit wanneer ze een krantenartikel of een wetenschappelijk artikel over hun onderzoek schrijven, maar de resultaten van deze
studie suggereren dat ook mensen die online daten tijdens het schrijven van
hun profieltekst het publiek en de datingsite waar ze voor schrijven voor ogen
houden en hun taalgebruik aanpassen op basis van de vermeende identiteit
van de doelgroep van de site. Ook in digitale communicatie vindt verbale
accommodatie plaats en dit kan al zichtbaar zijn in de introducerende profieltekst, voordat er daadwerkelijk sprake is van interactie.

Noten
1. Het volledige codeerschema kan geraadpleegd worden via: http://hdl.handle.net/10411/
QQWKDP
2. Wij danken onze student-assistent Laura Groeneveld voor haar codeerwerk.
3. In totaal werden er in de 99 dubbel gecodeerde profielen maar zeven spelfouten gecodeerd. Drie hiervan werden door beide codeurs gecodeerd. Dit minimale aantal kan
ervoor gezorgd hebben dat het overeenkomstpercentage en de Cohen’s kappa laag
uitvalt.
4. De twee geanonimiseerde datasets kunnen op verzoek geraadpleegd worden via: http://
hdl.handle.net/10411/QQWKDP
5. Ondanks dat de gemiddelde lemma type-token-ratio scores in de profielteksten van de
laag- en hoogopgeleiden van Relatieplanet afgerond hetzelfde is (0.79), verschillen de
groepen significant van elkaar. Een mogelijke verklaring hiervoor kan het verschil in
profieltekstlengte van de laag- en hoogopgeleiden van Relatieplanet zijn.
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6. De bovenste horizontale lijn boven de figuren geeft een significant verschil aan tussen
de laagopgeleiden en de twee groepen hoogopgeleiden samen. De onderste horizontale
lijn geeft een significant verschil tussen de twee groepen hoogopgeleiden aan.
7. Wij bedanken de anonieme reviewers die ons op deze mogelijke verklaring wezen.
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Abstract
@Organisation in complaint tweets as a trigger for webcare interactions
An organization’s webcare is aimed at dealing with as many consumer
complaints as possible. The question is what features of negative word-ofmouth tweets lead to more webcare response. From a pragmalinguistic
perspective, we started with a brief overview of the speech act of complaining, and its illocutionary force which is communicated directly or indirectly. In
two corpus analyses (with 6533 and 1479 negative word-of-mouth tweets),
we examined the relations between the way consumers address an organization (operationalized as the position of @Organization in the negative wordof-mouth tweet) and the amount of webcare interaction between the
organization and consumers. The results show that when a consumer places
the addressed @Organization at the beginning of the tweet, this leads to a
webcare-response more frequently than when @Organization occurs elsewhere in the tweet. In the second corpus analysis, the communicative
function of @Organization (direct or indirect address) was included in the
analysis. When @Organization was addressed directly, this resulted in more
webcare interaction than when the organization was addressed indirectly.
Keywords: social media, Twitter, negative word-of-mouth, webcare, @mentions,
addressing organizations, complaints, pragmalinguistics
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Inleiding
Negatieve mond-tot-mond communicatie (negative word-of-mouth, n-WOM)
kan een negatieve invloed hebben op aankoopbeslissingen, merkvertrouwen
en de reputatie van het merk, en kan schadelijk zijn voor de reputatie van
een organisatie (Groeger & Buttle, 2014; Le Pair & Van Dongen, 2016). Omdat
online word-of-mouth communicatie op sociale media voor consumenten
steeds gemakkelijker is geworden, hebben organisaties de mogelijkheid – en
tot op zekere hoogte voelen zij zich verplicht – om met reacties direct en
onmiddellijk te communiceren met consumenten (Jansen, Zhang, Sobel &
Chowdury, 2009, p. 2186). In de marketingcommunicatie is daarom de
traditionele één-weg communicatie van organisaties steeds meer een dialoog tussen organisaties en stakeholders, en tussen consumenten onderling
geworden (Matthews, 2010, p. 17; Kimmel & Kitchen, 2014, p. 8).
Willemsen, Neijens & Bronner (2013) signaleren enerzijds de voordelige
positie van de consument die voor een groot publiek klachten kan uiten,
maar benadrukken ook het voordeel dat organisaties kunnen hebben
dankzij webcare-interactie. Als een klacht adequaat wordt afgehandeld
laten bedrijven zien dat ze openstaan voor de wensen van consumenten
die zich daar positief, en zichtbaar voor andere consumenten, over kunnen
uitlaten (Willemsen et al, 2013, pp. 57-58; Schamari & Schaefers, 2015, p. 22).
Consumenten hebben vanuit het perspectief van marketingcommunicatie
een positie van macht verworven ten opzichte van organisaties, en zijn
zich ervan bewust dat het uiten van klachten via n-WOM op socialemediaplatforms een effectief instrument kan zijn (Willemsen et al., p. 57). Omdat
klagende consumenten via sociale media, en via Twitter in het bijzonder,
negatieve e-WOM tweets snel kunnen laten verspreiden (voor de dynamiek van n-WOM tweets, zie Pfeffer, Zorbach & Carley, 2014), zijn tijdige
en effectieve reacties van organisaties op n-WOM tweets (webcare) van
groot belang.
In dit onderzoek krijgen we meer inzicht in hoe de mate van webcareinteractie op het platform Twitter afhangt van de wijze waarop een organisatie wordt aangesproken in een n-WOM tweet.
Bij reactieve webcare via Twitter komt webcare-interactie vaak tot
stand dankzij bepaalde conventies die specifiek zijn voor het platform
Twitter. Organisaties reageren gewoonlijk op een tweet waarin de zender
van de n-WOM tweet de naam van het twitteraccount van de organisatie
gebruikt heeft (@Organisatie). De zender van een klachtentweet heeft hiermee een krachtig middel in handen waarmee hij zijn klacht in de openbare
twitterruimte zichtbaar maakt, en tegelijk de organisatie in kwestie noemt
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of direct aanspreekt. Deze organisatie wordt in haar Twitter-tijdlijn onmiddellijk geattendeerd op dit bericht, en kan de afzender direct een reactie
sturen. De wijze waarop een n-WOM zender @Organisatie in zijn tweet
gebruikt kan echter variëren, en deze variatie kan effect hebben op het wel
of niet ontstaan van webcare-interactie.
In diverse onderzoeken wordt het belang van persoonlijke interactie
met consumenten bij webcare-communicatie benadrukt (Van Noort &
Willemsen, 2011; Van Noort, Willemsen, Kerkhof, & Verhoeven, 2015; Schamari & Schaefers, 2015). In Huibers en Verhoeven (2014) zijn webcaredialogen het object van onderzoek naar de effecten van webcare-strategieën en het gebruik van een conversational human voice in dialogen met
de consument.
In eerder onderzoek is weliswaar aandacht besteed aan de functies van
at-mentions, maar nog niet eerder is onderzocht wat het effect is van het
verschil in positie van @Organisatie in klachtentweets van consumenten,
en van de verschillende communicatieve functies van @Organisatie op het
tot stand komen van webcare-interactie. In Huibers en Verhoeven (2014)
vormt de aan- of afwezigheid van @Organisatie in een tweet van een consument de operationalisatie van reactieve respectievelijk proactieve webcare. In de studie van Hong, Convertino en Chi (2011) wordt weliswaar
aandacht besteed aan twee communicatieve functies van @Organisatie in
een tweet (mentions en replies), maar wordt ten onrechte gesuggereerd dat
deze twee communicatieve functies gekoppeld moeten worden aan respectievelijk de positie van @Organisatie elders in de tweet (mention) en
in beginpositie (waarbij de tweet een reply zou zijn). Daarmee wordt in die
studie voorbijgegaan aan de voorbeelden 1b (zie Tabel 1, een mention met
@Organisatie in beginpositie) en 2a (een directe aanspreekvorm in de
tweede persoon maar met @Organisatie juist elders in de tweet; Tabel 1).
In dezelfde lijn betoogt Page (2014) in een studie naar verontschuldigingen
in tweets als reactie op klachtentweets, dat “addressed messages are tweets
that begin with a member’s username [...]”, maar deze tweets worden niet
onderscheiden van tweets waarin @Organisatie niet in beginpositie staat
(en die eveneens addressed messages kunnen zijn; zie Tabel 1).
Bij het monitoren, geattendeerd worden, en reageren op tweets van
consumenten waarin negatieve word-of-mouth over een organisatie geuit
wordt, speelt de ‘at-mention’ @Organisatie, die in veel klachtentweets gebruikt wordt, een belangrijke rol. Daarom staan in dit onderzoek twee
variabelen (geïllustreerd in Tabel 1) centraal: positie van @Organisatie en
communicatieve functie van @Organisatie, en wordt nagegaan wat het
effect ervan is op het ontstaan van webcare-interactie. Deze vraag wordt
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beantwoord aan de hand van corpusanalyse van klachtentweets van consumenten en webcare-reacties daarop van organisaties.

Functies van het gebruik van @Organisatie
Als een consument de at-mention @Organisatie gebruikt in een n-WOM
tweet kan dit veel invloed hebben op het tot stand komen van webcareinteractie, omdat de aanduiding @Organisatie meerdere functies tegelijk
heeft: notificatie en directe of indirecte aanspreekvorm.
Het gebruik van @Organisatie in een n-WOM tweet heeft voor een
organisatie een faciliterende functie voor het tot stand brengen van interactie, doordat de organisatie bij dit gebruik een notificatie ontvangt en een
reactiemogelijkheid geboden wordt. De notificatie bestaat eruit dat het
gebruik van ‘@Organisatie’ in een tweet ervoor zorgt dat de organisatie bij
‘mentions’ of ‘meldingen’ in haar tijdlijn een markering ziet, en dat de tweet
van de consument met daarin ‘@Organisatie’ onder ‘meldingen’ getoond
wordt. De reactiemogelijkheid ontstaat doordat de organisatie op haar
beurt met één klik een reply-tweet kan formuleren waarin @Consument
automatisch als geadresseerde in de reactie-tweet verschijnt (en @Consument op zijn beurt ook een melding krijgt van de reactie van de organisatie). Afhankelijk van de positie van @Organisatie in de klachtentweet kan
deze at-mention door de ontvanger verschillend geïnterpreteerd worden.
En ongeacht de positie kan @Organisatie twee verschillende communicatieve functies hebben, afhankelijk van de grammaticale functie van @Organisatie.
Wat betreft de positie van @Organisatie, kan een organisatie zich meer
of minder aangesproken voelen, afhankelijk van de plaats waar @Organisatie in de tweet staat. In de eerste positie van de tweet (zie 1a en 1b,
Tabel 1) kan @Organisatie voor de webcaremedewerker van deze organisatie een sterkere aandachttrekker zijn, of kan een webcaremedewerker een
sterker gevoel hebben van nadrukkelijk ‘een-op-een’ aangesproken worden
(zoals Page, 2014 betoogt), en wellicht eerder geneigd zijn op de klachtentweet te reageren, in vergelijking met het gebruik van @Organisatie elders
in de tweet (2a en 2b, Tabel 1).
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Tabel 1

Variatie van positie van @Organisatie en van communicatieve functie van
@Organisatie

Plaats van
@Organisatie
in de tweet

Grammaticale en communicatieve functie van @Organisatie in vier fictieve
tweets
Grammaticaal: tweede persoon (jij / jullie) Grammaticaal: derde persoon (hij/zij/het)
Communicatieve functie: direct aanspreken, Communicatieve functie: spreken over
spreken tot organisatie
organisatie

Begin

1a
@NS_online dat jullie nog #toeslag durven
te vragen voor de #icd. Rijdt vaker niet dan
wel #treinleven #fail

1b
@HEMA heeft een leuke actie, 40% korting
op fotoalbum, klik je erop, ‘helaas is deze
actie niet meer geldig’...#fail

Elders

2a
Dat jullie nog #toeslag durven te vragen
@NS_online voor de #icd. Rijdt vaker niet
dan wel #treinleven #fail

2b
40% korting op fotoalbum, leuke actie van
@HEMA, klik je erop, ‘helaas is deze actie
niet meer geldig’...#fail

Wat de communicatieve functies van @Organisatie betreft kan een consument bij het uiten van een klacht in een tweet een bewuste of onbewuste
keuze maken tussen zich rechtstreeks richten tot een organisatie (dan is
@Organisatie grammaticaal een tweede persoon en wordt direct aangesproken; zie 1a en 2a, Tabel 1), of de klacht formuleren door het noemen van
@Organisatie (die grammaticaal dan een derde persoon is) en er negatief
over te spreken, maar deze niet direct aan te spreken (zie 1b en 2b, Tabel 1).
In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre het tot stand
komen van webcare-interactie via Twitter tussen consument en organisatie samenhangt met het gebruik van @Organisatie in de n-WOM tweet van
een consument, in de verschillende variaties (positie van @Organisatie en
communicatieve functie ervan), zoals geïllustreerd in Tabel 1.

@Organisatie in n-WOM tweets vanuit pragmalinguïstisch
perspectief
In onderzoek is tot op heden nauwelijks aandacht besteed aan de wijze
waarop organisaties worden aangesproken op het platform Twitter. Zowel
de plaats van de aangesproken @Organisatie in de klachtentweet, als de
(in)directheid van aanspreken zouden van invloed kunnen zijn op het wel
of niet tot stand komen van webcare-interactie. De vraag die we in dit
onderzoek willen beantwoorden is in hoeverre webcare-medewerkers van
organisaties eerder geneigd zijn met webcare te reageren op klachtentweets waarin @Organisatie tweede persoon is, waarmee op het eerste
LE PAIR & VAN EIJK
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gezicht de organisatie directer wordt aangesproken dan wanneer @Organisatie derde persoon is en indirect, in de vorm van een mention, grammaticaal als derde persoon benaderd wordt. Voor een verheldering van het
onderscheid tussen directheid en indirectheid van een geformuleerde
klacht biedt een pragmalinguïstische analyse uitkomst.
Vanuit een pragmalinguïstisch perspectief krijgen we meer inzicht in de
relatie tussen de vorm van de taaluiting (n-WOM tweet) en de illocutionary
force, de illocutieve kracht ervan: de wijze waarop het communicatieve
effect dat met de uiting beoogd wordt bereikt wordt.
In de pragmalinguïstiek staat de relatie centraal tussen een taaluiting en
het communicatieve doel (illocutieve kracht van de taaluiting) dat een
spreker met de taaluiting heeft in een specifieke context, de taalgebruikssituatie. Een uiting van n-WOM kan vanuit een pragmalinguïstisch perspectief beschouwd worden als een taalhandeling met de illocutieve kracht
van een klacht. Volgens Searle (1976) is het uiten van een klacht een expressieve taalhandeling (een categorie van taalhandelingen waartoe ook
evaluatieve taalhandelingen behoren): “expressing the speaker’s disapproval
of the behaviour which the complainee has done or failed to do” (Trosborg,
1995, p. 313). De inhoud van deze illocutieve handeling is onvrede of een
negatief oordeel geuit door een spreker tegen een hoorder als reactie op
een ongewenste situatie of handeling waarvoor de hoorder, op z’n minst
gedeeltelijk, verantwoordelijk gehouden wordt (House & Kasper, 1981;
Olshtain & Weinbach, 1993, p. 108).
In verschillende studies wordt een onderscheid gemaakt tussen direct
en indirect geformuleerde klachten (Boxer, 1993; Trosborg, 1995; Zhang,
2001; Vásquez, 2011; Albert, 2016). Een voor dit onderzoek relevant criterium daarbij is het direct aanspreken van de organisatie in de tweede persoon, of deze organisatie niet rechtstreeks aanspreken maar erover te spreken door deze te noemen, in de derde persoon. Als de spreker rechtstreeks
degene aanspreekt die verantwoordelijk wordt gehouden voor de situatie
waarover geklaagd wordt, dan heeft deze uiting de illocutieve kracht van
een direct complaint (Boxer, 1993; Vásquez, 2011; Albert, 2016). In tweet 1a is
de NS (met webcare-account @NS_Online), de direct, in de tweede persoon
met ‘jullie’, aangesproken organisatie.
(1a) @Consument1a meldt: @NS_online dat jullie nog #toeslag durven te
vragen voor de #icd. Rijdt vaker niet dan wel #treinleven #fail
De klacht is daarmee een directe taalhandeling, en mogelijk het startpunt
voor een-op-een communicatie tussen @Consument1a en de NS.
Bij een klacht die als indirecte taalhandeling geuit wordt is (zijn) de
geadresseerde(n) een ‘third party’ (Boxer, 1993; Vásquez 2011, p. 1709; Chen,
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Chen & Chang, 2011; Albert, 2016, p. 19); dat zijn in tweet 1b alle Twittervolgers van @Consument1b aan wie deze consument een negatieve evaluatie over HEMA tot uitdrukking brengt. De organisatie die verantwoordelijk wordt gehouden voor de situatie waarover geklaagd wordt is strict genomen niet dezelfde instantie als degene die wordt aangesproken, want
@HEMA wordt niet direct aangesproken, maar alleen genoemd in een
mention:
(1b)

@Consument1b meldt:
@HEMA heeft een leuke actie, 40% korting op fotoalbum, klik je
erop, ‘helaas is deze actie niet meer geldig’...#fail

Zowel in tweet 1a als in tweet 1b staat de organisatie in kwestie op de eerste
plaats in de tweet. Deze positie is dus niet bepalend voor de illocutieve
kracht van de taalhandeling, want tweet 1a heeft de illocutieve kracht van
een direct complaint waarin de organisatie direct, in de tweede persoon,
wordt aangesproken, en tweet 1b heeft de illocutieve kracht van een indirect complaint omdat strict genomen niet HEMA wordt aangesproken
maar alle volgers van @Consument1b, aan wie iets negatiefs over HEMA
wordt gemeld.
Dat de positie van @Organisatie niet bepalend is voor de illocutieve
kracht van de taalhandeling wordt, analoog aan tweets 1a en 1b, geïllustreerd in de tweets 2a en 2b, waarin de organisatie in kwestie niet in
beginpositie van de klachtentweet staat maar elders in de tweet:
(2a)

(2b)

@Consument2a meldt:
Dat jullie nog #toeslag durven te vragen @NS_online voor de #icd.
Rijdt vaker niet dan wel #treinleven #fail
@Consument2b meldt:
40% korting op fotoalbum, leuke actie van @HEMA, klik je erop,
‘helaas is deze actie niet meer geldig’...#fail

Analoog aan 1a is tweet 2a van @Consument2a een direct complaint en de
organisatie in kwestie de direct aangesprokene, terwijl in tweet 2b @Consument2b een klacht formuleert met de illocutieve kracht van een indirect
complaint waarin aan de volgers van @Consument2b een negatieve ervaring met HEMA wordt gemeld.
Op basis van dit criterium lijkt er een duidelijk vast te stellen onderscheid te zijn tussen een directe klacht (1a, 2a) en een indirecte klacht (1b,
2b). Maar met enkele Twitter-specifieke conventies in het achterhoofd
LE PAIR & VAN EIJK
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blijkt dat de grens tussen een direct of indirect geformuleerde klacht in
belangrijke mate vervaagt, omdat elke indirect geformuleerde klacht waarin de at-mention @Organisatie gebruikt wordt belangrijke kenmerken heeft
van een directe klacht. De volgende factoren zijn daarvoor verantwoordelijk.
De als directe klacht gedefinieerde tweet (1a), direct geadresseerd aan
@NS_Online, kan door veel meer Twitter-gebruikers gelezen worden dan
door @NS_Online alleen, in ieder geval door alle volgers van de auteur van
de tweet. De @-mention @NS_Online is daarom niet alleen een directe
aanspreekvorm en niet exclusief een trigger voor @NS_Online voor 1-op-1
communicatie tussen @Consument1a en (de webcaremedewerker van) de
organisatie. Het is tegelijk een indirecte klacht over @NS_Online in de
vorm van een melding aan de volgers van @Consument1a: “ik beklaag me
bij @NS_Online over treinen die vaak niet rijden”.
De indirecte klachtentweets worden weliswaar geadresseerd aan alle
volgers van de zender, en, strict genomen, niet aan @Organisatie. Maar,
zelfs nadrukkelijker dan de volgers van de zender, wordt ook de genoemde
@Organisatie dankzij de Twitter-conventie ‘notificatie’ geattendeerd op de
betreffende tweet. De organisatie als ontvanger van de melding kan zich
dus ook ‘aangesproken’ voelen. Deze perceptie bij @Organisatie van zich
aangesproken voelen wordt nog versterkt door de betekenis van de atmention. @Organisatie heeft (naast ‘naam van het twitteraccount’) ook de
functie ‘at Organisatie’: gericht aan/tot Organisatie, wat de organisatie gemakkelijk zal interpreteren als ‘geadresseerd aan ons’, ‘wij worden aangesproken’, ‘dit gaat ons aan – we krijgen er een melding van’. In een studie
over the speech act of complaining betoogt Zhang (2001, p. 20) dat veel
klachten direct zijn, omdat [in] a direct complaint, [...] the speaker addresses the hearer/address[es] who is responsible for the offensive act. Albert
(2016, p. 22) merkt dan ook op wat betreft de klachtentweets van het type
1b en 2b waarin @Organisatie grammaticaal een derde persoon is, dat deze
tweets “are quite indirect as they are addressed to a third party. At the same
time the tweets are direct, because the complainant addresses the complainee
directly.”
Ook de consument is zich in het algemeen bewust van de twee functies:
aanduiden van de naam, en ervoor zorgen dat de organisatie in kwestie
door middel van de at-mention @Organisatie erop geattendeerd wordt dat
ze ‘aangesproken’ wordt. Want zonder deze laatste functie zou de consument kunnen volstaan met bijvoorbeeld “de HEMA / de NS ... [+ inhoud
klacht]” waarbij de organisatie niet het voor Twitter cruciale @-teken heeft.
Geconcludeerd kan worden dat er vanuit een grammaticaal perspectief
114

AUP – 156 x 234 – 3B2-APP flow
<TVT1801_05_PAIR_1Kv36_proef2 ▪ 25-04-18 ▪ 11:57>

VOL. 40, NO. 1, 2018

Pag. 0114

@ORGANISATIE IN KLACHTENTWEETS ALS TRIGGER VOOR WEBCARE-INTERACTIE

een duidelijk onderscheid is tussen direct geformuleerde klachten, waarin
@Organisatie grammaticaal de tweede persoon is die direct wordt aangesproken, en indirect geformuleerde klachten waarin @Organisatie genoemd wordt en grammaticaal een derde persoon is, en strict genomen
niet wordt aangesproken (want er wordt over gesproken). Vanuit pragmalinguïstisch perspectief kan goed beargumenteerd worden dat dit onderscheid niet houdbaar is, omdat zowel in direct geformuleerde klachten als
in indirect geformuleerde klachten de genoemde @Organisatie wordt aangesproken en zich aangesproken kan voelen. In plaats van het onderscheid
tussen ‘direct aanspreken’ versus ‘spreken over’ is een onderscheid tussen
direct aanspreken versus indirect aanspreken adequater.

De plaats van @mention in de klachtentweet
Bij het ‘ontleden’ van een klachtentweet lijkt ook de positie van de organisatie in kwestie (@Organisatie) een rol te spelen. In het onderzoek van
Hong et al. (2011) wordt de plaats van @Organisatie in een tweet in verband
gebracht met de hierboven beschreven communicatieve functie van Twitter-mentions en Twitter-replies: een mention, ‘anywhere in a tweet’ wordt
gebruikt ‘to either attract someone’s attention or acknowledge someone’s
association to the content of the tweet [...]. A reply, a specific form of mention
with @username appearing at the beginning of the tweet, is a tweet responding to a previous message’ (Hong et al., 2011, p. 520). Het in deze studie
gemaakte onderscheid tussen mentions en replies is om twee redenen onjuist. Ten eerste, zo laten onze datasets zien, is vrijwel elke n-WOM tweet
waarin @Organisatie op de eerste plaats staat een initieel bericht van een
consument en niet een reply, antwoord of reactie, op een voorafgaande
melding. Ten tweede zijn de twee communicatieve functies die Hong et
al. (2011) noemen niet exclusief verdeeld over de beginpositie van een
tweet (zogenaamde replies waarin de organisatie direct aangesproken zou
worden) danwel elders in de tweet (waar er enkel sprake zou zijn van een
mention: attract someone’s attention, associate someone to the content of the
tweet). In Tabel 1 hebben we geïllustreerd dat beide functies – direct aanspreken en mention – zowel in de eerste positie van de tweet als elders in
de tweet vervuld kunnen worden.
@Organisatie in de eerste positie van een tweet leidt volgens Page (2014)
tot een weergave van de interactie (in het ‘tweets en antwoorden’ deel van
de Twitter-timeline) die een-op-een communicatie suggereert: “addressed
messages are tweets that begin with a member’s username (e.g. @americanapparel), and although published to the public timeline so that they can be
seen by all followers and the general public, will appear in the member’s
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interactions folder and mimic one-to-one interaction.” (p. 34). Het is de vraag
of een ‘addressed message’ waarbij de geadresseerde organisatie niet aan
het begin maar elders in de tweet staat, in even sterke mate appelleert aan
een-op-een interactie tussen webcaremedewerker en consument.
Omdat @Organisatie in beginpositie van de klachtentweet gepercipieerd kan worden als aansturen op een-op-een interactie is het denkbaar
dat de positie in de tweet een rol speelt bij het wel of niet met webcare
reageren op de klachtentweet, ongeacht de communicatieve functie van
@Organisatie (direct aangesproken in tweede persoon of indirect aangesproken in de derde persoon).

Onderzoeksvragen
Om na te gaan in welke mate er op n-WOM tweets waarin @Organisatie
expliciet genoemd wordt met een webcare-reactie gereageerd wordt, en in
welke mate het aantal webcare-reacties samenhangt met de positie (beginpositie of elders) waar de consument @Organisatie plaatst in de tweet,
wordt onderzoeksvraag 1a gesteld. Webcare-dialogen kunnen een intensievere webcare-interactie vormen dan enkel een webcare-reactie en kunnen
een persoonlijke interactie tussen de webcare-medewerker en de consument weergeven. We gaan daarom ook na, in onderzoeksvraag 1b, of ook
het ontstaan van dialogen, volgend op de webcare-reacties, samenhangt
met de positie van @Organisatie in de n-WOM tweet.
1a
In hoeverre hangt de positie van @Organisatie in een n-WOM tweet
samen met de mate waarin op de n-WOM tweet een webcare-reactie volgt?
1b
In hoeverre hangt de positie van @Organisatie in een n-WOM tweet
samen met de mate waarin er uit de webcare-reacties dialogen ontstaan?
Om meer inzicht te krijgen in een mogelijke verklaring voor een in onderzoeksvraag 1 gevonden verband gaan we in een vervolgonderzoek na in
hoeverre @Organisatie in beginpositie een andere communicatieve functie
heeft (direct aanspreken van @Organisatie, in de tweede persoon, of indirect aanspreken, in de derde persoon), dan @Organisatie elders in de
tweet. Om het inzicht te vergroten moet dan ook nagegaan worden of de
twee verschillende communicatieve functies (direct versus indirect aanspreken) samenhangen met de mate waarin op een n-WOM tweet gereageerd wordt, en er wel of niet een dialoog uit voortvloeit.
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2

3a

3b

In hoeverre is er een verband tussen de positie van @Organisatie in
een n-WOM tweet en de communicatieve functie van @Organisatie?
In hoeverre is er een verband tussen de communicatieve functie van
@Organisatie en de mate waarin op de n-WOM tweet een webcarereactie volgt?
In hoeverre is er een verband tussen de communicatieve functie van
@Organisatie en de mate waarin er in de webcare-interactie dialogen ontstaan?

Methode
Om de onderzoeksvragen 1a, 1b, 2, 3a en 3b te beantwoorden zijn twee
corpusonderzoeken opgezet, met respectievelijk dataset 1 en dataset 2.
Onderzoeksvragen 1a en 1b zijn beantwoord aan de hand van analyses
van beide corpusonderzoeken (dataset 1 en dataset 2). Onderzoeksvragen
2, 3a en 3b zijn beantwoord door analyse van het tweede corpus (dataset 2).

Materiaal
Gedurende drie perioden (voor studie 1, dataset 1a 17 september 2014 – 2
oktober 2014 en dataset 1b 23 augustus 2015 – 22 september 2015, en voor
studie 2 dataset 2 19 oktober – 2 november 2016) werden middels een
Twitter API１ Nederlandstalige tweets verzameld die de hashtag #fail,
#faal, #slecht, #zucht, #jammer, of #pff bevatten. Na een vooronderzoek
waarin studenten op zoek gingen naar n-WOM tweets van consumenten
aan organisaties, werd aangenomen dat een substantieel deel van deze
tweets zou voldoen aan de criteria voor analyse als negative word-ofmouth tweets, en werd ervoor gekozen om de Twitter API te instrueren
met het selectiecriterium dat elke te selecteren tweet één van de genoemde
hashtags moest bevatten. Het aantal tweets dat door de Twitter API verzameld was bedroeg 23.098 (7200 in dataset 1a, de eerste periode van studie 1; en 8121 in dataset 1b, de tweede periode van studie 1; en 7777 voor
studie 2, dataset 2).
Van dit aantal bleven uiteindelijk 8012 tweets (35 procent) voor ons
onderzoek valide klachtentweets over die voldeden aan de voor dit onderzoek opgestelde criteria.
– Studie 1, met dataset 1: 1a 3270 + 1b 3263 = 6533 n-WOM tweets;
– Studie 2, met dataset 2: 1479 n-WOM tweets.
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De criteria waren de volgende:
– De tweet moet een uiting zijn van een consument waarin deze zich met
een klacht of negatieve beoordeling uitlaat over een product of dienst,
of de serviceverlening van een organisatie, of over de organisatie zelf.
– Omdat de focus in dit onderzoek ligt op webcare-reacties op klachtentweets gericht aan organisaties, moet een webcare-reactie van de organisatie denkbaar/voorstelbaar zijn; in de tweet moet duidelijk zijn
welke organisatie of welke persoon wordt aangesproken.
– De tweet moet op het moment van analyseren nog bestaan en op het
web zichtbaar zijn; en het is een initiële tweet, dus geen retweet, geciteerde tweet of reactie van een consument op een andere, initiële,
tweet.

Codering en procedure
Voor het coderen van de tweets in studie 1 hebben 21 studenten van de
opleiding CIW (Radboud Universiteit) in het kader van hun Bachelor-scriptie de tweets geanalyseerd. Voor de eerste beoordeling in studie 1 van de
15.321 tweets, waarbij beslist werd of deze tweets voldeden aan de hierboven genoemde criteria, hebben de studenten in tweetallen gewerkt en
elkaars twijfelgevallen besproken, en indien nodig aan de scriptiebegeleider voorgelegd. De verdere codering werd individueel gedaan; elke beoordelaar codeerde ruim 300 van de 6533 overgebleven valide n-WOM tweets.
Alle twijfelgevallen werden in kleinere subgroepen besproken om tot een
definitieve codering te komen.
De 7777 tweets in studie 2 werden beoordeeld door de tweede auteur
van dit artikel. Voor de eerste beoordeling van de 7777 tweets, waarbij
beslist werd of deze tweets voldeden aan de gestelde criteria voor nWOM, heeft een tweede getrainde studente als beoordelaar meegewerkt,
en zijn twijfelgevallen indien nodig aan de scriptiebegeleider voorgelegd.
De verdere codering werd individueel gedaan.
De codering had in studie 1 en in studie 2 betrekking op:
– Positie van de met een @-teken aangesproken organisatie (@Organisatie) in de n-WOM tweet: in eerste positie of elders in de tweet.
– Als de organisatie niet met het @-teken werd aangesproken maar anders,
werd dat ook vermeld: #Organisatie of Organisatie (zonder @ of #).
– Werd er wel of niet een webcare-reactie geplaatst door de aangesproken organisatie?
– Ontstaat er, te beginnen met de webcare-reactie, een dialoog met de
zender van de initiële n-WOM tweet? Er was bij deze analyse sprake
van een dialoog als er na de webcare-reactie nog minimaal één reactie
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volgde van de zender van de initiële n-WOM tweet op de webcarereactie.
De codering van de tweets in studie 2 had daarnaast betrekking op:
– De communicatieve functie van @Organisatie in de tweet, grammaticaal tweede persoon of derde persooon. Als niet kon worden vastgesteld of @Organisatie tweede of derde persoon was werd de tweet als
‘ambigu’ gecodeerd. Bijvoorbeeld de tweet
“#fail @ZiggoCompany @ZiggoSport weer geen GP omdat de app er uit
ligt #waardeloos”
werd als ambigu gecodeerd.
Eén van de variabelen die het computerprogramma verzamelde was van
elke tweet de accountnaam van de zender en een uniek id-nummer. Deze
twee gegevens werden geïntegreerd in het webadres; de url van elke tweet
is: https://twitter.com/twitternaam/status/id-nummer２. Met deze hyperlink kon elke tweet online geopend worden, en kon vastgesteld worden of
het een initiële tweet was, of er een webcare-reactie op volgde, en zo ja, of
daarop wel of niet een webcare-dialoog ontstond.

Resultaten
Positie van @Organisatie in de klachtentweet en webcare-reacties
Om onderzoeksvraag 1a te beantwoorden is nagegaan in welke mate er
samenhang is tussen de plaats van de aangesproken organisatie (@Organisatie in allereerste positie of elders in de n-WOM tweet), en het voorkomen
van een webcare-reactie door de met een @-teken aangesproken organisatie.
In 2298 n-WOM tweets werd de organisatie niet met het @-teken aangesproken of genoemd, maar met #Organisatie of met ‘Organisatie’ (zonder
@ of #). Deze tweets zijn niet meegenomen in de analyse (op 202 (8,8%)
van deze 2298 tweets werd gereageerd met een webcare-reactie). Er bleek
een significant verband te bestaan (zie Tabel 2, totaal): als @Organisatie in
eerste positie staat wordt er vaker gereageerd dan wanneer @Organisatie
elders in de tweet staat (χ2(1) = 23.41, p < .001). Het verband is significant in
alle drie de datasets (1a: χ2(1) = 4.94, p = .026 en in 1b: χ2(1) = 14.57, p < .001),
en in dataset 2 in studie 2: χ2(1) = 5.04, p = .025).
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Tabel 2

Verband tussen positie van @Organisatie en webcare-reacties; frequenties,
rijpercentages en Adjusted Residuals (Adj.R.) (studie 1, dataset 1a, 1b, en studie 2,
dataset 2)

Positie
@Organisatie
dataset 1a
Begin

Elders

dataset 1b
Begin

Elders

dataset 2
Begin
Elders

Totaal
Begin
Elders

Webcare-reactie
Nee

Ja
N = 1990

536 (55,0%)
Adj.R. -2.2

439 (45,0%)
Adj.R. 2.2

608 (59,9%)
Adj.R. 2.2

407 (40,1%)
Adj.R. -2.2
N = 2245

562 (51,2%)
Adj.R. -3.8

536 (48,8%)
Adj.R. 3.8

679 (59,2%)
Adj.R. 3.8

468 (40,8%)
Adj.R. -3.8
N = 1479

364 (50,6%)
Adj.R. -2.2
429 (56,4%)
Adj.R. 2.2

355 (49,4%)
Adj.R. 2.2
331 (43,6%)
Adj.R. -2.2
N = 5714

1462 (52,4%)
Adj.R. -4.8
1716 (58,7%)
Adj.R. 4.8

1330 (47,6%)
Adj.R. 4.8
1206 (41,3%)
Adj.R. -4.8

Over de drie perioden waarin de datasets verzameld zijn (voor studie 1,
dataset 1a 17 september 2014 – 2 oktober 2014 en dataset 1b 23 augustus 2015
– 22 september 2015), en voor studie 2 dataset 2 (19 oktober – 2 november
2016) lijkt er, ongeacht de positie van @Organisatie in de n-WOM tweet,
een toename zichtbaar van het aantal webcare-reacties (Tabel 3); de toename is niet significant, maar er lijkt wel een tendens te bestaan (χ2(2) =
5.32, p = .070).
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Tabel 3

De mate waarin op n-WOM tweets gereageerd wordt in de drie perioden van
dataverzameling, (frequenties, rijpercentages en
Adjusted Residuals (Adj.R.)

dataset 1

geen webcare-reactie
1144 (57,5%)
Adj.R. 2,1

wel webcare-reactie
846 (42,5%)
Adj.R. -2.1

dataset 2

1241 (55,3%)

Adj.R. -0.4

1004 (44,7%)

Adj.R. 0.4

dataset 3

793 (53,6%)

Adj.R. -1.8

686 (46,4%)

Adj.R. 1.8

Positie van @Organisatie en het ontstaan van dialogen na webcarereactie
Om onderzoeksvraag 1b te beantwoorden is nagegaan in welke mate er een
samenhang is tussen de plaats van @Organisatie in de n-WOM tweet en de
mate van webcare-interactiviteit (alleen een webcare-reactie of een webcare-reactie waaruit een dialoog tussen webcare-medewerker en consument ontstaat; in deze analyse zijn alleen de n-WOM tweets betrokken
waarop een webcare-reactie volgde). De Chi-kwadraat toets wees uit (zie
Tabel 4, totaal) dat er een tendens bestaat dat als @Organisatie op de
eerste plaats in de n-WOM tweet staat, er uit de webcare-reactie vaker
een dialoog ontstaat tussen de organisatie en de consument, dan wanneer
@Organisatie elders in de tweet staat (χ2(1) = 3.46, p = .063).
De gesignaleerde tendens wordt veroorzaakt door een significant verband in de eerste periode van dataverzameling (dataset 1a: χ2(1) = 11.12, p =
.001). In de erop volgende perioden van dataverzameling was het verband
niet significant (dataset 1b: χ2(1) = 1.68, p = .195; dataset 2: χ2(1) = 2.55, p =
.111). De frequentie van het ontstaan van dialogen, ongeacht de positie van
@Organisatie in de n-WOM tweet, hangt niet samen met de periode van
dataverzameling. De Chi-kwadraat toets wees uit dat het ontstaan van
dialogen niet verschilde tussen de drie perioden (χ2(2) = 4.13, p = .127).

LE PAIR & VAN EIJK

AUP – 156 x 234 – 3B2-APP flow
<TVT1801_05_PAIR_1Kv36_proef2 ▪ 25-04-18 ▪ 11:57>

121

Pag. 0121

TIJDSCHRIFT VOOR TAALBEHEERSING

Tabel 4

Verband tussen positie van @Organisatie en het ontstaan van dialogen; frequenties, rijpercentages en Adjusted Residuals (Adj.R.); (studie 1, dataset 1a, 1b, en
studie 2, dataset 2)

Positie
@Organisatie
dataset 1a
Begin
Elders
dataset 1b
Begin
Elders

Begin
Elders
Totaal
Begin
Elders

Nee

Dialoog
Ja
N = 846

120 (27,3%)
Adj.R. -3.3
155 (38,1%)
Adj.R. 3.3

319 (72,7%)
Adj.R. 3.3
252 (61,9%)
Adj.R. -3.3
N = 1004

185 (34,5%)
Adj.R. -1.3
180 (38,5%)
Adj.R. 1.3

351 (65,5%)
Adj.R. 1.3
288 (61,5%)
Adj.R. -1.3

141 (39,7%)
Adj.R. 1.6
112 (33,8%)
Adj.R. -1.6

214 (60,3%)
Adj.R. -1.6
219 (66,2%)
Adj.R. 1.6

446 (33,5%)
Adj.R. -1.9
447 (37,1%)
Adj.R. 1.9

884 (66,5%)
Adj.R. 1.9
759 (62,9%)
Adj.R. -1.9

Conclusie studie １
Studie 1 heeft twee bevindingen opgeleverd:
1 De zender van negative word-of-mouth uitingen op het platform Twitter
vergroot de kans op webcare-respons, enkel door de met het @-teken
aangeduide geadresseerde organisatie op de eerste plaats te zetten in
de tweet waarin de negatieve evaluatie geuit wordt, in vergelijking met
de n-WOM tweets waarin @Organisatie elders in de tweet staat.
2 Bovendien, bij plaatsing van @Organisatie op de eerste plaats in de
tweet, lijkt er een tendens te bestaan dat de webcare-reactie in die
gevallen vaker tot een nieuwe reactie van de n-WOM zender leidt,
waardoor er dan vaker dialogen ontstaan tussen webcaremedewerker
en consument.
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Bevinding 1 is robuuster dan bevinding 2: het frequenter ontstaan van
dialogen na de webcare-reactie wanneer @Organisatie op de eerste plaats
in de n-WOM tweet staat, deed zich in de eerste dataset (1a) wel voor, maar
in de recentere datasets 1b en 2 niet.
De vraag is wat de verklaring kan zijn voor deze bevindingen. De in de
inleiding besproken communicatieve en pragmalinguïstische kenmerken
van verschillende typen klachtentweets kunnen richting geven aan het
vinden van een verklaring. Die kenmerken hebben bij de analyses in studie
2 een rol gespeeld.

Studie ２
We hebben onderscheid gemaakt (zie de inleiding) tussen vier typen
tweets die aan de hand van twee criteria onderscheiden worden: de directheid waarmee @Organisatie wordt aangesproken, en de plaats in de tweet
van de aangesproken @Organisatie (zie Tabel 5). In studie 1 werd zowel bij
dataset 1 als bij dataset 2 (van studie 2) al vastgesteld dat als @Organisatie
op de eerste plaats staat, er vaker een webcare-reactie volgt dan wanneer
@Organisatie elders in de tweet staat. In studie 2 gaan we na in welke mate
dit geldt voor de tweets van het type 1a en die van het type 1b. Met andere
woorden, is het de eerste positie in de tweet die zorgt voor frequenter met
webcare reageren, of speelt de directheid van formuleren van de klacht
daarbij ook een rol?
Vanuit het perspectief van de pragmalinguïstiek is betoogd dat een
organisatie in tweets van het type 1a en 2a direct wordt aangesproken, en
in tweets van het type 1b en 2b op een indirecte manier. Daarbij is betoogd
dat de grens tussen direct versus indirect aanspreken vervaagt vanwege
een specifieke Twitter-conventie: de dubbele functie van de at-mention
@Organisatie zorgt ervoor dat wanneer @Organisatie grammaticaal een
account-naam in de derde persoon is (in tweets 1b en 2b), deze vorm toch
een bepaalde mate van directheid heeft omdat de tweet ook gericht wordt
op (@ / ‘at)’ de organisatie, die daar in haar eigen tijdlijn op geattendeerd
wordt.
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Tabel 5

Plaats en communicatieve functie van @Organisatie

Positie van
@Organisatie
In eerste positie
in tweet
Elders
in tweet

Tweet als directe klacht

Tweet als indirecte klacht

(1a) @NS_online dat jullie nog
#toeslag durven te vragen voor
[...]
(2a) Dat jullie nog #toeslag durven
te vragen @NS_online voor [...]

(1b) @HEMA heeft een leuke actie,
40% korting op fotoalbum, klik je
erop, ‘helaas [...]’
(2b) 40% korting op fotoalbum,
leuke actie van @HEMA, klik je
erop, ‘helaas [...]’

Om hier meer inzicht in te krijgen werden eerder de volgende onderzoeksvragen gesteld die in studie 2 beantwoord worden:
2
In hoeverre is er een verband tussen de positie van @Organisatie in
een n-WOM tweet en de communicatieve functie?
3a
In hoeverre is er een verband tussen de communicatieve functie van
@Organisatie en de mate waarin op de n-WOM tweet een webcarereactie volgt?
3b
In hoeverre is er een verband tussen de communicatieve functie van
@Organisatie en de mate waarin er in de webcare-interactie
dialogen ontstaan?

Resultaten
De 20 tweets waarin niet vastgesteld kon worden of @Organisatie tweede
of derde persoon was zijn buiten beschouwing gelaten.
Om te achterhalen of het direct of indirect aanspreken van @Organisatie verband houdt met het wel of niet reageren door de organisatie met een
webcare-reactie (onderzoeksvraag 3a), hebben we een Chi-kwadraat toets
uitgevoerd waarin geen onderscheid werd gemaakt tussen de twee posities
van @Organisatie. Met andere woorden, we geven antwoord op de vraag:
volgt er op n-WOM tweets waarin @Organisatie direct wordt aangesproken vaker een webcare-reactie dan op n-WOM tweets waarin @Organisatie
indirect wordt aangesproken? Uit de Chi-kwadraat toets en Tabel 6 blijkt
dat dit het geval is maar dat het verband niet heel sterk is (χ2(1) = 4.13,
p = .042).
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Tabel 6

Verband tussen directheid van aanspreken en het ontstaan van webcare-reacties;
met rijpercentages en Adjusted Residuals (Adj.R.) (dataset 2)

Directheid aanspreken van
@Organisatie
Direct

Indirect

Nee

Webcare-reactie
N = 1459
Ja

469 (51,5%)
Adj.R. -2.0

441 (48,5%)
Adj.R. 2.0

313 (57,0%)
Adj.R. 2.0

236 (43,0%)
Adj.R. -2.0

Dat deze samenhang niet heel sterk is blijkt verklaard te kunnen worden
door de positie van @Organisatie erbij te betrekken. Als @Organisatie
direct wordt aangesproken én op de eerste positie staat volgt vaker een
webcare-reactie dan wanneer @Organisatie indirect, ook op de eerste positie, wordt aangesproken (χ2(1) = 4.35, p = .037). Op de positie ‘elders in de
tweet’ zien we het verband tussen direct aanspreken en frequenter een
webcare-reactie niet (χ2(1) = .012, p = .913).
Deze samenhang blijkt zich dus slechts voor te doen als @Organisatie
op de eerste positie van de n-WOM tweet staat; als @Organisatie elders in
de tweet staat is er geen verband tussen de directheid van aanspreken en
het aantal webcare-reacties. Dit mogelijke interactie-effect hebben we getoetst door additioneel een logistische regressie-analyse uit te voeren met
als interactietermen de onafhankelijke variabelen directheid van aanspreken (direct of indirect) en plaats van @Organisatie in de tweet (eerste
positie of elders), en met wel/geen webcare-reactie als afhankelijke variabele. De analyse laat inderdaad zien dat deze interactie significant is: R2 =
.007 (Nagelkerke). χ2(1) = 7.85, p = .005.
De vraag in hoeverre er een verband is tussen de positie van @Organisatie in een n-WOM tweet en de directheid van aanspreken (onderzoeksvraag 2) sluit vervolgens aan bij het hiervóór gevonden interactie-effect: de
samenhang tussen direct aanspreken en meer webcare-respons bleek af te
hangen van de positie van @Organisatie (in beginpositie bestond genoemde samenhang; in positie ‘elders’ bestond genoemde samenhang
niet).
Bovenstaande analyse doet sterk vermoeden dat @Organisatie in de
eerste positie vaker een directe aanspreekvorm is, en in de positie ‘elders’
een indirecte aanspreekvorm. Dit wordt bevestigd via de Chi-kwadraat
toets en Tabel 7, waaruit blijkt dat @Organisatie in beginpositie veel
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vaker het meest direct wordt aangesproken; als @Organisatie elders in de
tweet staat is dit veel vaker een indirecte aanspreekvorm. Dit geldt zowel
voor alle tweets samen (χ2(1) = 536.98, p < .001, Tabel 7, links) als voor de
tweets waarin we in deze analyse speciaal geïnteresseerd zijn, de tweets
waarop een webcare-reactie volgde (χ2(1) = 277.93, p < .001, Tabel 7, rechts).
Tabel 7

Verband tussen positie van @Organisatie en communicatieve functie van
@Organisatie; met rijpercentages en Adjusted Residuals (Adj.R.) (dataset 2)

Positie
@Organisatie
Begin

Elders

Communicatieve functie,
alle tweets
N = 1459
Direct
Indirect

Communicatieve functie,
indien webcare-reactie
N = 677
Direct
Indirect

654 (92,8%)
Adj.R. 23.2

51 (7,2%)
Adj.R. -23.2

330 (94,8%)
Adj.R. 16.7

18 (5,2%)
Adj.R. -16.7

256 (34%)
Adj.R. -23.2

498 (66%)
Adj.R. 23.2

111 (33,7%)
Adj.R. -16.7

218 (66,3%)
Adj.R. 16.7

In studie 1 stelden we vast dat er een tendens bestond dat @Organisatie op
de eerste plaats van de n-WOM tweet positief samenhing met het ontstaan
van dialogen als vervolg op de webcare-reactie; we stelden eveneens vast
dat dit verband alleen significant was in dataset 1a en niet in dataset 1b,
noch in dataset 2. Het is denkbaar dat het ontstaan van dialogen uit de
eerste webcare-reactie niet sterk of niet positief samenhangt met @Organisatie in de eerste positie van de n-WOM tweet, maar dat het ontstaan
van dialogen wel samenhangt met het direct of indirect aanspreken van
@Organisatie (onderzoeksvraag 3b): is er een verband tussen direct of indirect aanspreken van @Organisatie in de tweet en het ontstaan van dialogen? Uit de Chi-kwadraat toets blijkt dat er geen samenhang is tussen het
direct of het indirect aanspreken van @Organisatie, en het ontstaan van
dialogen (χ2(1) = .063, p = .803).
In studie 2 hebben we meer inzicht gekregen in de effecten van de
onafhankelijke variabelen plaats van @Organisatie in de tweet, en de directheid van aanspreken van @Organisatie, op de afhankelijke variabele
wel / geen webcare-interactie. We hebben vastgesteld dat als @Organisatie
direct wordt aangesproken én op de eerste positie staat in de n-WOM
tweet, de frequentie van webcare-reacties het hoogst is.
Het blijft de vraag of, en in welke mate, webcaremedewerkers van een
organisatie gevoelig zijn voor de factoren ‘plaats van @Organisatie’ in de n126
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WOM tweet en het direct of indirect aangesproken worden door de nWOM zender. Aan de hand van een kleinschalige kwalitatieve studie zijn
we nagegaan wat de perceptie is bij webcaremedewerkers van de verschillende typen tweets die in studies 1 en 2 het object van onderzoek waren.

Studie ２-vervolg: aanvullende kwalitatieve studie
Omdat we op basis van deze bevindingen tot de conclusie waren gekomen
dat de directe aanspreekvorm in combinatie met de eerste positie van
@Organisatie in de tweet zorgt voor frequenter reageren op n-WOM
tweets, hebben we een kleinschalig kwalitatief onderzoek – interviews
met gestructureerde vragen in de vorm van een eenvoudig experiment –
opgezet en uitgevoerd bij een beperkte groep webcaremedewerkers. Het
doel van de interviews was te achterhalen in hoeverre de perceptie van
webcare-medewerkers van de communicatieve aspecten van n-WOM
tweets – plaats in de tweet en directheid van aanspreken van @Organisatie
– overeenkomt met de bevindingen op basis van de twee corpusonderzoeken.
Aan elf webcare-medewerkers van ABN AMRO zijn in individuele interviews acht fictieve n-WOM tweets voorgelegd (zie Tabel 8), die we volgens
dezelfde principes als in de voorafgaande studies gestructureerd hadden
(Tabel 9).
Elke medewerker kreeg dezelfde acht tweets te zien. De acht tweets
werden achtereenvolgens in vier paren voorgelegd (1A-1B, 2A-2B, 3A-3B,
4A-4B, zie Tabel 8). Voor elk van de vier paren werd de medewerkers gevraagd op welke van de twee tweets zij eerder zouden reageren of voor
welke tweet zij beantwoording urgenter vonden. Bij elk van de vier keuzen
konden de medewerkers toelichten wat het belangrijkste motief was voor
de gekozen prioriteit.
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Tabel 8

Aantal medewerkers dat prioriteit aan beantwoording geeft voor vier keer één
van twee tweets

Vier paren tweets
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B

Tabel 9

@ABNAMRO joehoeeeee! Bel eens?? #FAIL #KLANTONVRIENDELIJK Vraagt om tel.nr. in
pb uur geleden
#FAIL #KLANTONVRIENDELIJK joehoeeeee! Bel eens?? Vraagt om tel.nr. in pb uur geleden
@ABNAMRO
@ABNAMRO kon zelfs een directe simpele vraag niet beantwoorden #slecht
Zelfs een directe simpele vraag kon de @ABNAMRO niet beantwoorden #slecht
@ABNAMRO dat hebben jullie weer mooi voor mekaar, ik wil m’n tegoed raadplegen
maar de site ligt er al de hele dag uit! #fail
@ABNAMRO heeft ’t weer mooi voor mekaar, ik wil m’n tegoed raadplegen maar de site
ligt er al de hele dag uit! #fail
Jullie zijn kansloos op de Dam @ABNAMRO. Zitten hier mensen te wachten en drie man
personeel staan te bakkeleien over de lunchpauze. Triest #fail
De @ABNAMRO is kansloos op de Dam. Zitten hier mensen te wachten en drie man
personeel staan te bakkeleien over de lunchpauze. Triest #fail

prioriteit
aantal
6
5
9
2
8
3
10
1

Plaats en communicatieve functie van @Organisatie in acht fictieve tweets, met
aantal respondenten (x) dat prioriteit uitsprak voor beantwoording (x/11)

Positie van @Organisatie
In eerste positie in tweet
Elders in tweet

Tweet als directe klacht
1A (6/11), 3A (8/11)
1B (5/11), 4A (10/11)

Tweet als indirecte klacht
2A (9/11), 3B (3/11)
2B (2/11), 4B (1/11)

In tweet-paar 1A-1B bestond geen eenduidige voorkeur; de voorkeur voor
1A kwam vooral voort uit @ABNAMRO in de eerste positie: dit werd ervaren als persoonlijker en directer aan ABNAMRO gericht. De voorkeur
voor beantwoording van 1B was de grotere zichtbaarheid (in de timeline
van meer volgers van de zender te zien).
In tweet-paar 2A-2B is in beide gevallen @ABNAMRO derde persoon.
Toch is de perceptie bij een meerderheid (9) van de medewerkers dat 2A
directer aan ABNAMRO geadresseerd wordt. Voor de twee respondenten
(dezelfde twee die ook voor 1B kozen) die voor 2B kozen gaf het grotere
bereik dat met @Organisatie elders in de tweet gepaard gaat de doorslag.
In tweet-paar 3A-3B onderbouwden alle acht respondenten met prioriteit voor 3A dit door de perceptie dat de tweede persoonsvorm directer
gericht is aan degene die het bericht leest dan in 3B. De minderheid van
drie respondenten die prioriteit gaven aan 3B deden dit omdat @ABNAMRO daarin derde persoon is, waardoor ze zich minder persoonlijk en min-
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der direct aangesproken voelden, maar de onvrede over ABNAMRO als
organisatie wilden wegnemen.
In tweet-paar 4A-4B staat in beide n-WOM tweets @ABNAMRO op
positie ‘elders’ in de tweet. De sterke voorkeur (van 10 medewerkers) voor
4A werd onderbouwd met de perceptie van direct persoonlijk aangesproken worden, en dat deze perceptie ontstaat door de communicatieve functie van de tweede persoon. Deze perceptie kwam dus tot stand zonder dat
@ABNAMRO op de eerste plaats van de tweet stond.
Deze resultaten bevestigen in grote lijnen de kwantitatieve bevindingen
van studie 1 en studie 2a. Webcaremedewerkers laten weten dat zij een
hogere prioriteit geven aan beantwoording van de tweet als @ABNAMRO
in eerste positie staat dan wanneer deze at-mention elders in de tweet staat
(2A en 2B). Als @ABNAMRO in beide tweets van een tweetpaar elders in de
tweet staat (4A en 4B) geven tien van de elf medewerkers prioriteit aan
beantwoording van de tweet waarin ABNAMRO direct wordt aangesproken. Als @ABNAMRO in de eerste positie staat (3A) wordt een hogere
prioriteit aan beantwoording gegeven als het een directe klacht betreft
(3A) in vergelijking met 3B die een indirecte klacht is.

Conclusies en discussie
Als consumenten zich op het platform Twitter negatief uitlaten over organisaties, en de naam van het twitteraccount van de organisatie (@Organisatie) daarbij gebruiken, zullen organisaties zich in meer of mindere mate
geroepen voelen om met webcare te reageren.
In dit onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre de plaatsing van de
at-mention @Organisatie (in beginpositie of elders in de tweet) in klachtentweets van consumenten van invloed is op het tot stand komen van
webcare-interactie. Aan de hand van twee corpusonderzoeken met in totaal 8012 n-WOM tweets hebben we vastgesteld dat op tweets met @Organisatie op de eerste positie in de n-WOM tweet veel vaker een webcarereactie volgt dan wanneer @Organisatie elders in de tweet staat. Dit riep de
vraag op of, en zo ja waarom, een organisatie zich meer aangesproken voelt
om op de klacht te reageren als zij op de eerste plaats van de n-WOM tweet
staat.
Deze vraag is in studie 2 beantwoord. Daarin zijn we bij alle 1479 klachtentweets nagegaan of @Organisatie een directe aanspreekvorm was (in
wat grammaticaal een tweede persoon is) of een indirecte aanspreekvorm
(met @Organisatie als grammaticaal een derde persoon). De belangrijkste
LE PAIR & VAN EIJK
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bevinding was de sterke samenhang die we vonden tussen @Organisatie in
eerste positie en direct aanspreken: dat gebeurde in meer dan 90 procent
van de tweets met @Organisatie in deze positie. Als @Organisatie elders in
de tweet staat is dit in twee derde van de n-WOM tweets een indirecte
aanspreekvorm. De n-WOM tweets waarop een webcare-reactie volgt hebben vaker @Organisatie als directe aanspreekvorm dan als indirecte aanspreekvorm. Maar de bevinding dat op klachtentweets waarin @Organisatie direct wordt aangesproken vaker een webcare-reactie volgt dan wanneer @Organisatie indirect wordt aangesproken, kan echter niet los gezien
worden van de positie van @Organisatie. Organisaties reageren alleen frequenter op de directe aanspreekvorm als deze aanspreekvorm in de eerste
positie staat. Blijkbaar zorgt een directe aanspreekvorm in combinatie met
de eerste positie in de tweet voor een voldoende sterke perceptie van
aangesproken worden. De bevinding dat deze eerste positie ook een rol
speelt, naast de directheid van de aanspreekvorm, sluit aan bij het betoog
in de studie van Page (2014) en voor wat betreft de positie van @Organisatie elders in de tweet bij Hong et al. (2011).
De theoretische achtergrond die een belangrijke rol speelt bij de verklaring voor deze bevindingen is het pragmalinguïstisch perspectief en de
taalhandelingstheorie, met daarin de centrale begrippen van direct en indirect speech acts. Vanuit dit perspectief hebben we in eerste instantie een
strict onderscheid gemaakt tussen klachten als directe taalhandeling
(waarin de klacht direct gericht wordt aan de organisatie) en klachten als
indirecte taalhandeling (waarbij de tweet direct aan de volgers van een
consument gericht wordt en de organisatie een ‘third party’ is). Deze theorie is met name bruikbaar gebleken omdat de notie van indirecte taalhandelingen laat zien wat er bij indirecte klachten via Twitter gebeurt. Door de
twitterconventies van notificatie (de organisatie wordt geattendeerd op
het genoemd zijn en de klachtentweet wordt in de timeline van de organisatie weergegeven), en door de dubbele functie van de at-mention (aanduiding van twitternaam en aanspreekvorm at Organisatie) zijn indirecte
klachten een voorbeeld van het vervagen van de grens tussen directe en
indirecte aanspreekvorm. Ook in de tweets die als indirecte klachten beschouwd worden, wordt @Organisatie met een zekere directheid aangesproken. Via deze studie wordt daarmee het betoog van Page (2014) ondersteund: “addressed messages are tweets that will appear in the member’s
interactions folder and mimic one-to-one interaction”, en de bevindingen
sluiten ook aan bij het betoog van Albert (2016) “[tweets] addressed to a
third party [...] are direct, because the complainant addresses the complainee directly.”
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Een intensievere vorm van webcare-interactie zijn dialogen. Dat we in (een
deel van) het eerste corpus ook een positieve samenhang vonden tussen
@Organisatie op de eerste positie en de mate waarin een webcare-reactie
tot een dialoog leidde zou verklaard kunnen worden door de bevindingen
in de interviews met webcare-medewerkers (studie 2-vervolg). Als @Organisatie in de eerste positie staat lijken webcare-medewerkers zich directer
en persoonlijker aangesproken te voelen. Het is denkbaar dat hun reactie
dan ook persoonlijker is, en dat een gevoel van een-op-een communicatie
eerder tot een vervolgreactie leidt van de zender van de initiële tweet. We
formuleren deze verklaring met enige reserve, omdat deze samenhang er
in het tweede corpus (dataset 2) niet was. In een vervolgonderzoek zou het
interessant zijn na te gaan of het gebruik van de conversational human
voice een rol speelt bij het ontstaan van webcare-dialogen (bijvoorbeeld
in de lijn van Huibers & Verhoeven, 2014), gecombineerd met een analyse
van de wijze van aanspreken zoals we in dit onderzoek hebben gedaan.
Het is immers denkbaar dat het gebruik van deze menselijke toon, en het
informeel en persoonlijk benaderen van de consument bijdraagt aan het
bevorderen van een-op-een communicatie en dialogen (Van Noort & Willemsen, 2011; Van Noort, Willemsen, Kerkhof, & Verhoeven, 2015), en dat
dit gevoel bij webcaremedewerkers mede gestimuleerd wordt wanneer zij
direct en ‘persoonlijk’ worden aangesproken via @Organisatie in de eerste
positie.
Door in het tweede corpusonderzoek de analyse uit te breiden met een
analyse van de communicatieve functie van @Organisatie in de tweet hebben we kunnen vaststellen dat het direct aangesproken worden webcaremedewerkers er meer toe aanzet om een reactie te uiten dan het indirect
aangesproken worden, maar vooral als direct aanspreken gebeurt via @Organisatie in de eerste positie van de n-WOM tweet. In het vervolgonderzoek, op kleine schaal, van studie 2 hebben de interviews met elf webcaremedewerkers en hun beoordelingen van de tweets bevestigd dat de bevindingen naar aanleiding van de twee corpusonderzoeken overeenkomen
met de percepties van deze webcare-medewerkers. Op kleine schaal is dit
een onderzoeksmethode gebleken die iets toevoegt aan de bevindingen
van corpusanalyse, omdat de bevindingen vanuit een meer theoretisch en
taalkundige analyse dan vergeleken kunnen worden met percepties van
klachten in de praktijk van webcaremedewerkers.
De variatie in de communicatieve functie van het aanspreken van een
organisatie, gecombineerd met de variatie in de positie van @Organisatie
lijkt een plausibele verklaring voor de verschillende hoeveelheid webcarerespons die door webcare-medewerkers gegenereerd wordt. Maar het risiLE PAIR & VAN EIJK
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co op reputatieschade voor een product of dienst, voor een merk, of voor
de organisatie zelf, zal niet groter of kleiner zijn afhankelijk van de positie
waarin @Organisatie staat in de n-WOM tweet, noch van direct of indirect
aanspreken van de organisatie. Want ook als @Organisatie ‘slechts’ genoemd wordt, in de derde persoon, wordt zij toch aangesproken in een
voor velen zichtbare melding met een negatieve context. Niet voor niets
hebben we in de inleiding betoogd dat het onderscheid tussen direct versus indirect aanspreken gerelativeerd moet worden als het Twitter-interactie betreft. Een organisatie die in de derde persoon in een @-mention
genoemd is, wordt direct en via notificatie aangesproken. Dit zou in onze
ogen nooit de enige reden moeten zijn voor een lagere webcare-respons. In
het licht van de steeds nadrukkelijker geuite noodzaak om zo veel mogelijk
negatieve uitingen van consumenten te ‘pareren’ met webcare-interventies, is het daarom verrassend dat deze communicatieve aspecten een rol
lijken te spelen voor webcare-medewerkers bij het wel of niet reageren op
n-WOM tweets.
Of een webcare-medewerker wel of niet reageert op een n-WOM tweet
hangt uiteraard ook van andere factoren af, zoals de aard van de klacht, het
object van de klacht (product, dienst, service, gebrekkige communicatie),
het soort organisatie (een profit- of non-profit organisatie), en de professionaliteit van de webcare-afdeling (webcare sterk geïntegreerd in de klantenservice of slechts bijzaak, en of een organisatie wel of niet een dedicated
webcare-twitteraccount gebruikt).
Het analyseren van dit soort factoren viel buiten de analyses van dit
corpusonderzoek en ook buiten het kleinschalige kwalitatieve onderzoek
aan de hand van interviews. In een vervolgonderzoek zou het interessant
zijn om na te gaan in hoeverre de in dit onderzoek gevonden resultaten
genuanceerd zouden moeten worden afhankelijk van bijvoorbeeld het
soort aangesproken organisatie (profit of nonprofit organisatie). Het onderzoek van Hornikx en Hendriks (2015) met een inhoudsanalyse van
tweets van consumenten met ‘product of dienst als object van de klacht’
en betreffende verschillende merken en van bedrijven met verschillende
grootte, biedt interessante aanknopingspunten voor een dergelijke nuancering.
Die nuancering is wenselijk omdat in het huidige onderzoek een totaalbeeld zichtbaar wordt waarbij het enig sturend criterium was dat de tweets
een hashtag (meestal #fail) met negatieve betekenis als markeerder bevatten. Dit vormt enerzijds een beperking in de verzameling van ons materiaal
waarin we geen n-WOM tweets verzameld hebben die de negatieve hashtag niet bevatten; anderzijds was dit een belangrijk hulpmiddel om in korte
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tijd voor de twee corpora ruim 23 duizend tweets te verzamelen, een aantal
dat door toepassing van de gekozen criteria tot 8012 voor dit onderzoek
bruikbare n-WOM tweets opleverde.
De focus in dit onderzoek op de wijze waarop een organisatie wordt
aangesproken had als consequentie dat er uitsluitend reactieve webcare
(Van Noort & Willemsen, 2011; Huibers & Verhoeven, 2014) mogelijk was
bij de verzamelde n-WOM tweets. Proactieve webcare vormde in het onderzoek van Huibers en Verhoeven (2014, p. 174) ongeveer een kwart van
alle webcare-dialogen. Omdat we in dit onderzoek niet zijn ingegaan op
webcare-strategieën en ook niet op mogelijke effecten van webcare-interventies is het buiten beeld blijven van proactieve webcare in dit onderzoek
geen belangrijke tekortkoming geweest.
Een andere tekortkoming van ons onderzoek is dat een analyse van
strategieën waarmee klachtentweets geformuleerd worden buiten beschouwing is gebleven. Een gedegen inhoudsanalyse van de klachten van
consumenten, vanuit een perspectief dat buiten het bereik van dit onderzoek viel zou met een inhoudsanalyse meer aandacht kunnen krijgen, om
vragen te beantwoorden als: waarover klagen consumenten tegen organisaties, en hoe doen zij dit? Zijn er patronen van strategieën te herkennen in
n-WOM tweets? Voor de beantwoording van deze vragen kan eveneens
een pragmalinguïstisch perspectief behulpzaam zijn. In het onderzoek
van Zhang (2001) bijvoorbeeld worden voor the speech act of complaining
zowel voor directe als voor indirecte klachten diverse strategieën onderscheiden. Dit onderscheid is wellicht bruikbaar voor een fijnmaziger indeling van in klachtentweets gebruikte directe en indirecte strategieën. Beleefdheidstheorieën en de notie van gezichtsbescherming bij een gezichtsbedreigende taalhandeling als het formuleren van een klacht (Brown &
Levinson, 1987) zouden dan bij de analyse betrokken kunnen worden,
omdat die sterk gekoppeld zijn aan de mate van (in)directheid van de
formulering van een taalhandeling.
Het geautomatiseerd (via een Twitter API) verzamelen van tweets die
potentieel aan de gestelde criteria voor bruikbare n-WOM voldeden, had
als consequentie dat geen tweets zijn verzameld die geen van de hashtags
#fail, #faal, #slecht, #zucht, #jammer, of #pff bevatten. Het is denkbaar dat
daardoor een confound ontstaan is: klachten die op een bepaalde manier
geredigeerd zijn, van een bepaalde groep consumenten die geneigd zijn om
een van de genoemde hashtags te gebruiken zijn in het corpus terechtgekomen. Wanneer in de toekomst computers zo goed getraind zijn dat
ze automatisch n-WOM tweets kunnen herkennen, ook als er geen van de
genoemde hashtags gebruikt is, zou aan dit bezwaar tegemoet gekomen
LE PAIR & VAN EIJK
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kunnen worden. Een ander alternatief zou zijn om de tweets en reacties op
n-WOM (webcare) van een grote groep organisaties te verzamelen. Maar
daarmee zouden de onderzoeksvragen van dit onderzoek niet beantwoord
worden. In dit onderzoek stond immers de vraag centraal of er wel of niet
webcare-interactie ontstond, afhankelijk van de wijze waarop een organisatie wordt aangesproken.
Gezien de informatie die de interviews met webcare-medewerkers hebben opgeleverd lijkt het voor vervolgonderzoek nuttig om dit soort interviews naar aanleiding van de beoordelingen van gecontroleerde variabelen
in twitterberichten met een grotere groep te houden. Dat komt de generaliseerbaarheid ten goede en geeft daarom een meer valide beeld van de
percepties die webcare-medewerkers hebben van relevante communicatieve aspecten van twitter-berichten.

Noten
1. Twitter API: Application Programming Interface, waarmee met behulp van commando’s, regels en functies tweets uit de Twitter-database opgevraagd kunnen worden.
2. De url (met daarin de accountnaam van de afzender van elke tweet) is uitsluitend
gebruikt in de ruwe data van het corpus in de Excel-bestanden; hoewel (afgezien van
afgeschermde accounts) alle tweets openbaar en doorzoekbaar zijn, is er toch voor
gezorgd dat deze gegevens niet openbaar gemaakt zijn, en in een afgeschermde veilige
omgeving opgeslagen zijn.
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Abstract
This study investigates the relationship between the sentiment of news on
social media and readers’ emotional response. We analyzed 1946 teaser
headlines (‘New life for a dead language, as more public schools offer Latin’)
from the Wall Street Journal’s Facebook page and determined their sentiment
with the program VADER. We find that emotional headlines lead to more
reactions than neutral headlines. The sentiment scores were systematically
related to the emoji the readers attached to the headline (respectively those
for ‘like’, ‘love’, ‘haha’, ‘wow’, ‘sad’, and ‘angry’). News with a negative
sentiment is related to an increase in negative emotional responses by
readers (as expressed in the emoji they use, ‘angry’ and ‘sad’) as compared to
neutral and positive news. However, positive news does not result in an
increase of positive affective responses (e.g., positive emoji) compared to
neutral or negatively colored news. These results are in line with earlier
positive-negative asymmetry findings, showing that negative events lead to
a higher need for action than positive events. They also underscore the
complexity of predicting emotional responses, because we also found some
unexpected effects, such as the fact that a ‘haha’ response was given to both
positive and negative headlines and that ‘wow’ responses were more prevalent with negative news. This study therefore contributes to our understanding of how people use emoji.
Keywords: affective responses, social media, teaser headlines, emoji, sentiment
analysis
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Introductie
Sociale media vervullen steeds vaker de rol van nieuwsmedium. In 2016
nam een meerderheid van de volwassenen in de VS (62%) nieuws tot zich
via sociale media en 18% deed dat zelfs regelmatig. Een grootschalig onderzoek van het Pew Research Center liet zien dat twee derde (66%) van
de Facebookgebruikers in de VS (zo’n 44% van de bevolking) via Facebook
nieuws tot zich neemt (Pew Research Center, 2016). Deze gebruikers worden meestal op willekeurige momenten met het nieuws geconfronteerd,
zonder dat ze ernaar op zoek zijn, en zien het nieuws voornamelijk op hun
mobiele apparaat.
Nieuwsberichten kunnen een sterke emotionele reactie teweegbrengen,
zowel bij degene die het nieuws ziet, als in diens verdere sociale netwerk.
Een voorbeeld hiervan is de toename van negatieve emoties bij zowel
kinderen als volwassenen nadat het nieuws van de ontplofte spaceshuttle
Challenger bekend was geworden (Monaco & Gaier, 1987). Andere voorbeelden zijn de aanslagen op elf september of de recente rampen met de
orkanen Harvey en Irma. Dit zijn extreme gebeurtenissen die sterke emotionele reacties kunnen oproepen, maar ook minder dramatische gebeurtenissen kunnen een emotionele impact hebben, zoals willekeurige artikelen uit de New York Times (Goetz, Sadoski, Fatemi & Bush, 1994), korte
stukken uit romans (Nabi & Green, 2015), of zelfs een tweet over een regenachtige dag (Coviello et al., 2014).
Wanneer we emoties ervaren, is er vaak behoefte om die ervaring te
delen met anderen in onze sociale omgeving. Er is toenemende consensus
dat wanneer mensen emotioneel belastende gebeurtenissen meemaken, ze
graag hun gevoelens delen met anderen (Rimé, 2009; Nabi & Green, 2015).
Een verklaring hiervoor is dat sociaal contact een voor de hand liggende
manier is om met stressvolle gebeurtenissen om te gaan (Albrecht & Adelman, 1984). Het uitspreken of anderszins aangeven van ervaringen helpt
mensen waarschijnlijk ook om de eigen reacties te begrijpen, en om een
sociaal collectief te smeden met leden van de eigen groep. Zo vonden
Kubey en Poluso (1990) dat degenen die hoorden van het ongeluk met de
spaceshuttle Challenger zich minder slecht voelden wanneer zij geneigd
waren om hun verdriet met anderen te delen.
Het is aannemelijk dat mensen ook online hun emoties willen delen. Zo
worden bijvoorbeeld nieuwsartikelen met een emotionele lading eerder
gedeeld dan nieuwsartikelen zonder emotionele lading (Berger & Milkman,
2012; Guerini & Staiano, 2015). Dit geldt in het bijzonder voor nieuwsartikelen met een positieve valentie en artikelen die woede of irritatie oproepen.
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Artikelen die verdriet oproepen worden juist minder snel gedeeld. Tijdens
de campagne van Obama in 2012 werden Facebookartikelen met emotionele woorden ook vaker ‘geliked’ dan andere artikelen (Gerodimos & Justinussen, 2015). Deze studies laten zien dat mensen eerder geneigd zijn om
nieuws met een emotionele lading te delen, maar ze gaan niet direct in op
het delen van emoties zelf, dus het is een open vraag in hoeverre mensen dit
doen. Wij verwachten dat mensen die nieuws op Facebook lezen ook de
daarbij behorende emoties willen delen, en dat bijvoorbeeld doen in de
vorm van emoji.
In het huidige onderzoek is het noodzakelijk om onderscheid te maken
tussen berichten met een positieve en een negatieve valentie. Volgens de
theorie van de positief-negatief asymmetrie (Peeters, 1971; nauw gerelateerd aan de ‘negativity bias’ en het ‘Polyanna Principe’, Rozin & Royzman,
2001) leiden gebeurtenissen met een negatieve valentie tot een sterkere
drang tot actie dan positieve gebeurtenissen (Peeters, 2002). Het onderliggende idee is dat negatieve gebeurtenissen (bijv. iemand die met een mes
op je af komt) eerder actie vereisen dan positieve gebeurtenissen (bijv.
iemand die met een bos bloemen op je af komt). Eenzelfde argument
wordt gemaakt door Fredrickson (2001) die aangeeft dat positieve emoties
een veilige situatie impliceren, waarin geen actie ondernomen hoeft te
worden (Fredrickson, 2004). Op basis van deze principes verwachten wij
dat nieuwsberichten met een negatieve valentie meer reacties zullen uitlokken dan nieuwsberichten met een positieve valentie.

Emoji in Facebook
Sinds 1 maart 2016 kunnen de gebruikers van Facebook hun emoties aangeven door een emoji te plaatsen bij een Facebookbericht. Hierdoor zijn
wij in staat niet alleen te onderzoeken of mensen reageren op een nieuwsbericht, maar ook met welke emotie zij reageren. De beschikbare emoji
zijn (in het Engels): Vind ik leuk (‘like’), liefde (‘love’), haha (‘haha’), wauw
(‘wow’), verdriet (‘sad’), en woede (‘angry’). Elk van deze emoji beeldt een
bepaalde emotie uit. ‘Like’ doet dat met een duimpje omhoog, ‘love’ door
een kloppend hart, ‘haha’ met een lachend gezicht, ‘wow’ met een verrast
gezicht, ‘sad’ met een huilend gezicht en ‘angry’ met een ontevreden, pruilend gezicht (Emojipedia, 2017). Zie Figuur 1 voor een grafische weergave
van de emoji.
Emoji verschillen in de valentie of emotionele toon die ze uitdrukken.
De valentie van de emoji ‘like’, ‘love’ en ‘haha’ is positief en die van ‘sad’ en
TOM, POLLMANN & GOUDBEEK
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Figuur 1 De op Facebook beschikbare emoji met hun Engelse namen

‘angry’ is duidelijk negatief. De valentie van ‘wow’ is lastiger te bepalen,
omdat deze emoji zowel verrassing als ongeloof kan uitdrukken (Emojipedia, 2017). Verrassing kan zowel positief als negatief zijn, terwijl ongeloof
een vooral negatieve emotie is.
Omdat emoji een steeds grotere rol zullen gaan spelen in online taal
(Evans, 2017), is een beter begrip van hun betekenis en gebruik cruciaal
voor de studie van online (en offline, denk aan de handgeschreven smiley
op een prentenbriefkaart) taalgebruik. Het is echter nog onduidelijk hoe
emoji door taalgebruikers worden geïnterpreteerd en ingezet in hun interacties op sociale media. Door te onderzoeken of emojigebruik systematisch
verschillend is voor nieuwsberichten met een neutrale, positieve of negatieve valentie kunnen wij meer te weten komen hoe emoji gebruikt en
geïnterpreteerd worden. Wij verwachten dat gebruikers bij positieve
nieuwsberichten meer positieve emoji zullen plaatsen en bij negatieve
nieuwsberichten meer negatieve emoji. Een open vraag is hoe mensen de
ambigue emoji ‘wow’ gebruiken en of deze meer bij negatieve of bij positieve nieuwsberichten ingezet wordt.
Eerder onderzoek naar het gebruik van emoji op Twitter liet zien dat
emoji te plaatsen zijn in een affectieve ruimte van positief naar negatief, en
dat ze bijdragen aan de consensus over het sentiment van een tweet
(Novak, Smailović, Sluban, & Mozetič, 2015). Emoji kunnen dus bijdragen
aan een meer precieze vaststelling van sentiment, maar daarvoor is het
eerst nodig om, zowel handmatig als automatisch, vast te stellen welke
emoji gebruikt worden voor nieuws van welke valentie.

Verwachtingen
Eerder onderzoek heeft gekeken naar de motivaties voor het gebruik van
de ‘like’ knop en gevonden dat mensen deze vooral gebruiken als zij de
inhoud van een bijdrage leuk of nuttig vinden (Chin, Lu, & Wu, 2015).
Zelfgeschreven emoticons (e.g. ☺) worden ook veelvuldig gebruikt door
140
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Facebookgebruikers (Oleszkiewicz, Karwowski, Pisanski, Sorokowski, Sobrado, & Sorokowska, 2017), maar over hoe de emoji op Facebook worden
gebruikt is minder bekend. Op basis van de besproken literatuur verwachten wij het volgende:
1 Nieuwsberichten met een emotionele lading lokken meer reacties uit
dan neutrale nieuwsberichten.
2 Nieuwsberichten met een negatieve valentie lokken meer reacties uit
dan nieuwsberichten met een positieve valentie.
3 Nieuwsberichten met een negatieve valentie lokken meer ‘sad’ en ‘angry’
reacties uit dan nieuwsberichten met een positieve valentie.
4 Nieuwsberichten met een positieve valentie lokken meer ‘like’, ‘love’ en
‘haha’ reacties uit dan nieuwsberichten met een negatieve valentie.

Methode
Dataverzameling
Om bovenstaande verwachtingen te onderzoeken verzamelden wij een
groot aantal Facebookposts van The Wall Street Journal. Dit zijn kopteksten (‘teaser headlines’) bedoeld om de aandacht van de lezers te trekken
en uiteindelijk te dirigeren naar de website van The Wall Street Journal.
Deze kopteksten vertellen in ongeveer 30 woorden het wie, wat, wanneer,
waar en soms ook nog waarom van een nieuwsfeit (bijvoorbeeld: ‘An explosion at Manchester Arena in England, where singer Ariana Grande was
performing, killed at least 22 people and injured at least 59 others in what
police are treating as a terrorist act.’).
De Facebookposts van The Wall Street Journal zijn om een aantal redenen bij uitstek geschikt voor de beantwoording van onze onderzoeksvraag.
Facebook is momenteel het grootste socialemediaplatform en voorziet een
groot deel van de populatie van de Verenigde Staten van haar of zijn
nieuws. The Wall Street Journal is de grootste nieuwsorganisatie van de
Verenigde Staten met een breed publiek en groot bereik qua onderwerpen.
De kopteksten tenslotte zijn bedoeld om de lezer te engageren, waardoor
ze waarschijnlijk veel emotionele inhoud zullen hebben.
De steekproef voor dit onderzoek bestond uit alle kopteksten in Facebookberichten van The Wall Street Journal die geplaatst zijn tussen 9 mei
2017 en 9 juni 2017. In totaal zijn er 1960 kopteksten verzameld via de
officiële API van Facebook. Van elk bericht is de time stamp, het bericht
met de koptekst, de link naar het originele artikel, het aantal reacties, en
het aantal emoji per categorie verzameld. Berichten die bij nadere inspecTOM, POLLMANN & GOUDBEEK
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tie geen koptekst bleken te bevatten, zijn handmatig verwijderd, uitmondend in een totaal van 1946 bruikbare kopteksten (0.7% drop-out).
De 1946 berichten bevatten in totaal 51338 woorden, met een gemiddelde van 26.4 woord per koptekst (SD = 12.0). Tabel 1 geeft een overzicht
van het aantal reacties en aantal emoji in het corpus. Hieruit wordt duidelijk dat er gemiddeld meer dan driehonderd reacties per koptekst zijn en
dat ‘like’ het vaakst voorkomt. De overige emoji zitten wat aantallen betreft
in dezelfde range (gemiddeld tussen de 10.4 en de 23.2 reacties). Geen enkel
bericht oogstte minder dan vier reacties (een bericht over mismanagement
van pensioenfondsen kreeg toch nog vier likes), al waren er natuurlijk wel
berichten die bijvoorbeeld geen ‘love’ of ‘sad’ kregen.
Tabel 1

Descriptieve statistiek van de steekproef voor wat betreft de aantallen reacties en
emoji

Totaal aantal reacties
‘like’
‘love’
‘haha’
‘wow’
‘sad’
‘angry’

Minimum
4
4
0
0
0
0
0

Maximum
12319
11115
669
3500
643
2116
2116

Som
621189
456692
25140
43498
30599
20182
45078

Gemiddelde
319.2
234.7
12.9
22.4
15.7
10.4
23.2

SD
599.4
466.1
37.1
101.6
43.6
69.3
95.2

Sentimentanalyse
Om de valentie (positief, negatief, neutraal) van de kopteksten te bepalen,
is gebruik gemaakt van sentimentanalyse. Hierbij is automatisch de emotionele toon van een tekst bepaald door te kijken naar lexicale eigenschappen (i.e., woorden) die zijn gelabeld als representatief voor een positief of
een negatief sentiment (Ribeiro, Araújo, Gonçalves, Gonçalves, & Benevenuto, 2016, Hutto & Gilbert, 2014, Liu, 2010). De voordelen van automatische sentimentanalyse zijn de snelheid en daarmee de grote hoeveelheden
teksten die geanalyseerd kunnen worden en de transparantie van het algoritme. De huidige algoritmen voor sentimentanalyse zijn nog lang niet
honderd procent accuraat, onder meer omdat taalkundige subtiliteiten
vaker wel dan niet over het hoofd worden gezien. Anderzijds geldt dat in
meer of mindere mate ook voor menselijke beoordelaars.
Hier is gekozen om de sentimentanalyse uit te voeren met VADER
(Valence Aware Dictionary for sEntiment Reasoner, Hutto & Gilbert,
2014). Dit is een relatief simpel model dat uitgebreid gevalideerde lexicale
kenmerken afkomstig van het taalanalyseprogramma Linguistic Inquiry
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and Word Count (LIWC, Pennebaker, Francis, & Booth, 2001) combineert
met het herkennen van generieke regels (heuristieken, zoals leestekens en
intensiveerders) voor het uitdrukken en versterken van sentiment. Op de
eerste plaats is er voor VADER gekozen omdat deze tool goed presteert op
teksten uit sociale media, soms zelfs beter dan menselijke beoordelaars
(e.g., 96% correct versus 86% correct), al is dat lang niet altijd het geval
(Hutto & Gilbert, 2014). Ten tweede zijn de gebruikte lexicale kenmerken
van hoge kwaliteit en gevalideerd door menselijke beoordelaars (Hutto &
Gilbert, 2014). Ten derde is VADER gratis, eenvoudig in het gebruik en
relatief eenduidig in de interpretatie van de uitkomsten, waardoor de analyses eenvoudig te repliceren zijn. Tot slot is VADER opensource, waardoor
transparantie gewaarborgd is.
VADER is een tamelijk generiek systeem en is niet specifiek bedoeld
voor de analyse van kopteksten. Er zijn ook sentimentanalysesystemen
ontwikkeld die specifiek bedoeld zijn voor kopteksten (zie bijvoorbeeld
Strapparava & Mihalcea, 2007, maar ook recenter werk gericht op kopteksten in financiële contexten zoals Schouten, Frasincar, & de Jong (2017), en
Cortis et al. (2017)). Deze systemen zijn echter nog niet algemeen beschikbaar en niet eenvoudig in gebruik. Daarbij is LIWC, het affectieve woordenboek waarop VADER gebaseerd is, eerder gebruikt in de context van kopteksten (Reis et al., 2015, Kirange & Deshmukh, 2016). Concluderend is
VADER voor een eerste studie naar het verband tussen het sentiment in
een koptekst en de daarbij geplaatste emoji een geschikt systeem. Niettemin zullen wij de validiteit en betrouwbaarheid kritisch gaan evalueren.

Berekening van sentiment door VADER
Om de valentie van een koptekst te bepalen, berekent VADER een genormaliseerde composietscore in drie stappen. Als eerste wordt de valentie
van alle woorden uit de koptekst die in het LIWC-lexicon voorkomen bij
elkaar opgeteld. Deze score wordt vervolgens bijgewerkt aan de hand van
de heuristieken voor het uitdrukken en versterken van sentiment. Tenslotte worden de scores gestandaardiseerd zodat ze in een continuüm
tussen -1 (meest negatief) en +1 (meest positief) vallen. Een zin als ‘Het
feest was erg leuk!’ krijgt dan bijvoorbeeld een initiële sentimentscore van
4.0 (gebaseerd op een score van +1.7 voor ‘feest’ en +2.3 voor ‘leuk’), waarbij
(ongeveer) 0.3 wordt opgeteld voor de aanwezigheid van de intensiveerder
‘erg’ en nog eens met 0.3 voor de aanwezigheid van een uitroepteken. De
genormaliseerde score wordt dan 0.765１.
Sentimentanalyse-algoritmen hebben moeite met het correct classificeren van de intensiteit van het sentiment van korte teksten als onze koptekTOM, POLLMANN & GOUDBEEK
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sten (Ferrara & Yang, 2015; Thelwall, Buckley, Paltoglou, Cai, & Kappas,
2010; Thelwall, Buckley, & Paltoglou, 2011; Stieglitz & Dang-Xuan, 2013),
waardoor de continue composietscore onbetrouwbaar wordt (Ferrara &
Yang, 2015). Het bepalen van de sentimentcategorie van dergelijke korte
teksten is echter wel mogelijk. In deze studie worden de kopteksten dus
aan de hand van hun composietscore ingedeeld in een categorie: positief,
negatief, of neutraal. Vanwege het beperkte aantal extreme scores worden
alle kopteksten met een negatieve score als negatief, en alle kopteksten
met een positieve score als positief geclassificeerd. Een strikter criterium
voor valentie (bijvoorbeeld -0.5 voor negatief sentiment of +0.5 voor positief sentiment), zou het aantal kopteksten met negatieve of positieve valentie te zeer reduceren.

Betrouwbaarheid van VADER
Een belangrijk punt bij sentimentanalyse is de relatie met de oordelen van
menselijke oordelen over het sentiment van een tekst. Hoewel de literatuur uitwijst dat VADER een adequate inschatting geeft van het sentiment
van een tekst (Hutto & Gilbert, 2014), vergelijken we hier de score van
VADER toch met de oordelen van twee menselijke beoordelaars. Twee
van de auteurs (MP en MG) classificeerden onafhankelijk van elkaar 100
willekeurige kopteksten als positief, neutraal, of negatief. Het scoren van
kopteksten over beladen nieuwsonderwerpen was sterk aan interpretatie
onderhevig. Een zin als ‘... the cyberattack had largely been contained,
though governments and companies are likely to continue disclosing instances of infection ...’ werd door de één bijvoorbeeld als positief gescoord
(want de aanval was grotendeels afgeslagen), terwijl de ander het negatief
nieuws vond (omdat er toch een cyberaanval had plaatsgevonden). Niettemin was de Kappa coëfficiënt van beide coderingen 0.49 (p < .001) en
weerspiegelde de Spearman correlatie ook een positief verband tussen de
oordelen (0.58, p < .001). De relatie tussen de menselijke oordelen en de
scores van VADER voor deze kopteksten was echter nagenoeg afwezig
(Kappa’s van 0.10 en 0.07 en correlaties van -.05 en .12, geen van allen
significant). De veronderstelde reden hiervoor is dat VADER geen interpretatie van de koptekst maakt, maar een analyse maakt van de sentimentscores van de lexicale en stijlelementen in een koptekst. Zo wordt bijvoorbeeld bovengenoemde zin door VADER als neutraal geclassificeerd. Bij de
verschillen tussen een automatische sentimentanalyse en menselijke oordelen wordt in de discussie stilgestaan.
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Figuur 2 Frequentiescore van de nieuwsberichten met een negatieve (-1 tot 0),
neutrale (0) en positieve lading (0 tot 1)

Resultaten
Beschrijving van de data
In Figuur 2 is de frequentieverdeling te zien van de sentimentscores die
zijn toegekend aan de 1946 nieuwsberichten. De meeste nieuwsberichten
(N = 409) hebben een sentimentscore van 0, wat overeenkomt met een
neutrale lading. Een negatieve lading is iets minder frequent (N = 721) dan
een positieve lading (N = 816).
In Tabel 2 zijn de gemiddelden te vinden van het aantal emoji dat
geplaatst werd bij een nieuwsbericht, de gemiddelde sentimentscore en
de onderliggende correlaties. De correlaties zijn Spearman’s rho correlaties
omdat de reacties niet normaal verdeeld waren. Dit komt voornamelijk
omdat een klein aantal nieuwsberichten veel meer reacties kreeg dan andere. Deze opvallende uitschieters zijn de volgende: Het nieuwsbericht
‘Elon Musk has had enough of working with President Trump.’ kreeg 11115
‘likes’ en 669 ‘loves’, het bericht ‘With Mexico still refusing to pay for
President Donald Trump’s southern border wall, the president has a new
idea: solar panels.’ kreeg 3500 keer ‘haha’, het bericht ‘A medical examiner
determined that Soundgarden singer Chris Cornell killed himself.’ was de
grote uitschieter voor de ‘sad’ emoji met 2116 en ‘President Trump’s request
for a 51-vote majority would end the current 60-vote threshold on bills,
TOM, POLLMANN & GOUDBEEK
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allowing the Republican majority to advance any legislation without being
impeded by the Democratic minority.’ kreeg 2116 ‘angry’ reacties. Deze
scores liggen vele malen hoger dan de gemiddelden. Ook in de verdere
analyses hebben wij daarom gekozen voor non-parametrische toetsen die
gebaseerd zijn op rangscores, waardoor de grote verschillen in absolute
aantallen geplaatste emoji minder invloed hebben. Overigens waren in
een soortgelijke analyse met parametrische toetsen (variantieanalyse) dezelfde effecten significant als in de non-parametrische toetsen.
Uit Tabel 2 blijkt verder dat het gebruik van de ‘like’ emoji veel hoger lag
dan dat van de andere, waarschijnlijk omdat deze emoji al langer bestaat
en als een soort standaardreactie geldt op Facebook. De correlaties laten
verder een niet verassend patroon zien waarin zowel de positieve reacties
onderling (‘likes’, ‘love’, en ‘haha’) als ook de negatieve reacties onderling
(‘sad’ en ‘angry) sterk correleren. Opvallend is wel dat er ook positieve
correlaties zijn tussen negatieve en positieve emoji. Dit komt waarschijnlijk omdat opmerkelijke nieuwsberichten een breed scala aan reacties,
zowel positief als negatief, uitlokken.
Tabel 2

Gemiddeld aantal ‘likes’ en emoji per nieuwsbericht en de gemiddelde sentimentscore en correlaties tussen deze variabelen

Gemiddelde
SD
‘like’
‘love’ ‘haha’ ‘wow’ ‘sad’
‘angry’
‘like’
234.68
466.14 ‘love’
12.92
37.08 .736** ‘haha’
22.35
101.56 .606** .469** ‘wow’
15.72
43.61 .690** .445** .525** ‘sad’
10.37
69.30 .412** .252** .398** .537** ‘angry’
23.16
95.24 .413** .292** .498** .545** .673** Sentiment-score
.024
.47 .004
.05*
-.004
-.121** -.219** -.136**
Noot: De correlaties zijn Spearman’s rho correlaties.* p < .05, ** p < .001

Hypothesetoetsen
Zoals beargumenteerd in de methodesectie, analyseren wij de sentimentscore als een categorische variabele met negatief, neutraal en positief als
categorieën. Figuur 3 laat het gemiddeld aantal emoji per type per sentimentcategorie zien. Met name voor de negatieve emoji lijken er verschillen
aanwezig te zijn.
Om onze hypotheses te toetsen hebben wij per emoji een Kruskal-Wallis test uitgevoerd. Hierin was de valentie van het nieuwsbericht (op basis
van de sentimentanalyse) de onafhankelijke variabele en het aantal reacties (bijvoorbeeld aantal ‘likes’) de afhankelijke variabele. Om te controle146
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Figuur 3 Het gemiddeld aantal emoji met 95% betrouwbaarheidsinterval voor de
drie sentiment categorieën (negatief, neutraal, positief). De schaal voor
‘reacties’ en ‘like’ is aangepast ten opzichte van de schaal voor de overige
emoji vanwege het grote verschil in aantallen.

ren voor het aantal toetsen spreken wij alleen van een significant effect als
de p-waarde kleiner is dan .01. Bij een significant effect laten wij ook de
specifieke verschillen zien die wij wederom interpreteren met een alpha
van .01. In Tabel 3 zijn de resultaten samengevat.
Tabel 3

Gemiddelde rangscore van de emoji reacties op nieuwsberichten met een negatieve, neutraal of positieve valentie. Voor de non-parametrische toets zijn alle
1946 nieuwsberichten gerangschikt op het aantal reacties. Theoretisch hebben
bij een gelijke verdeling alle drie valentiecategorieën een gemiddelde rang van
973.

Gemiddelde rangscore
Negatief Neutraal Positief
Chi2
p-waarde
a
b
ab
totaal aantal reacties
1056
946
993
10.39
.006
a
a
a
‘like’
1001
952
1021
5.23
.073
968a
1030a
6.05
.049
‘love’
929a
‘haha’
986a
968a
982a
0.39
.822
950b
911b
34.49
<.001
‘wow’
1137a
‘sad’
1256a
938b
851c
117.57
<.001
a
b
942
902b
59.27
<.001
‘angry’
1181
Noot: rangscores die geen gezamenlijke letter (index) hebben verschillen significant van elkaar.

Eta2
.004
.003
.003
<.001
.02
.06
.03

In lijn met onze eerste verwachting lokken nieuwsberichten met een emotionele lading meer reacties uit dan neutrale nieuwberichten. Dit effect
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werd gedreven door een significant verschil tussen negatieve en neutrale
nieuwsberichten (p = .005), maar het verwachtte verschil tussen negatieve
en positieve berichten vonden wij niet.
Onze derde en vierde verwachting ging over verschillen tussen de
nieuwsberichten voor specifieke emoji. Wij vonden significante effecten
voor de emoji ‘wow’, ‘sad’ en ‘angry’. De specifieke vergelijkingen lieten
zien dat nieuwsberichten met een negatieve valentie significant meer
‘wow’ reacties uitlokken dan neutrale nieuwsberichten (p < .001) of berichten met een positieve valentie (p < .001). Deze laatste twee verschilden niet
van elkaar (p = .680). Hetzelfde patroon was te zien voor de ‘angry’ emoji.
Nieuwsberichten met een negatieve valentie lokken meer ‘angry’ reacties
uit dan neutrale nieuwsberichten (p < .001) of berichten met een positieve
valentie (p < .001). Deze laatste twee verschilden niet van elkaar (p = .606).
Alle drie valentie categorieën verschilden significant van elkaar wat betreft
de ‘sad’ reactie. Nieuwsberichten met een negatieve valentie lokken meer
‘sad’ reacties uit dan neutrale nieuwsberichten (p < .001), die op hun beurt
meer ‘sad’ reacties uitlokken dan nieuwsberichten met een positieve valentie (p = .005). Voor de ‘sad’ emoji was de verklaarde variantie het grootst.
De variantie in het gebruik van deze emoji werd voor 6% verklaard door de
valentie van het nieuwsbericht. Onze verwachtingen zijn daarmee alleen
voor de emoji ‘angry’ en ‘sad’ bevestigd.

Cross-validatie
Om de robuustheid van de analyse te onderzoeken, is bovenstaande analyse (de Kruskal-Wallis test) vijf keer op een willekeurige subset van vijftig
procent van de data uitgevoerd. Uit alle vijf analyses kwam hetzelfde patroon naar voren; duidelijke effecten voor de negatieve emoji en ‘wow’
(maximale p-waarde .028), en geen of zwakke effecten voor ‘like’, ‘love’ en
‘haha’ (p-waardes van .66 tot .049)２.

Discussie
In deze studie is de relatie tussen de valentie van nieuws op Facebook en
de emotionele respons van lezers daarop onderzocht in een groot aantal
kopteksten van The Wall Street Journal. Met een automatische sentimentanalyse werd de valentie van de kopteksten geclassificeerd en gerelateerd
aan het aantal keer dat de zes Facebook emoji ‘like’, ‘love’, ‘haha’, ‘wow’,
‘sad’ en ‘angry’ gebruikt werden.
Onze hypotheses werden grotendeels bevestigd. Nieuwsberichten met
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een emotionele lading lokken meer reacties uit dan neutrale nieuwsberichten en het sentiment in de kopteksten was duidelijk gerelateerd aan de
emotionele respons die uitgedrukt wordt in de emoji ‘wow’, ‘sad’ en ‘angry’.
Zoals werd voorspeld, resulteren negatieve kopteksten op sociale media
vaker in negatieve responsen (‘sad’ en ‘angry’). Wij vonden echter geen
overtuigende aanwijzingen voor de hypothese dat positieve kopteksten
resulteren in meer positief geladen emotionele responsen (‘like’, ‘haha’)
dan negatieve kopteksten. Deze resultaten zijn in lijn met het principe
van de positief-negatief asymmetrie, dat stelt dat negatieve emoties eerder
tot actie leiden dan positieve emoties (Peeters, 2002). Onze studie is de
eerste die deze asymmetrie aantoont in de mate waarin mensen op
nieuwskoppen reageren.

Betekenis van emoji
Onze resultaten bieden bovendien inzicht in de betekenis (in termen van
valentie) die Facebookgebruikers geven aan de verschillende emoji. Deels
ligt die betekenis voor de hand, zoals bij de negatieve interpretatie van
‘angry’ en ‘sad’ , maar deels is die ook verrassend, zoals voor ‘wow’. Daarnaast blijkt dat, in ieder geval in de context van kopteksten, de betekenis
van emoji als ‘haha’ en ‘love’ moeilijk (automatisch) valt vast te stellen. De
status van de ‘like’ emoji is in dezen gecompliceerd, omdat deze emoji niet
per se goedkeuring uitdrukt, maar ook gebruikt wordt om berichten te
delen. De geschiedenis van ‘like’ is in die zin illustratief voor de complexe
relatie tussen de woordelijke betekenis van een emoji als ‘like’ (iets leuk
vinden, vormgegeven door een duim omhoog) en de online praktijk. Door
de ‘like’ emoji online te gebruiken als markeerder van alles wat interessant
is, verandert de valentie ervan van positief naar neutraal. Iets soortgelijks
zou kunnen (gaan) gelden voor emoji als ‘wow’ en ‘haha’, die als indicatoren voor ambigue oordelen als ontzag en sarcasme zouden kunnen gaan
fungeren.
De ‘wow’ emoji verdient in dezen nog bijzondere aandacht, omdat
‘wow’ wordt gezien als uitdrukking van verrassing, een emotie die meestal
als neutraal wordt geclassificeerd (Fontaine, Scherer, Roesch, & Ellsworth,
2007). Onze Facebookgebruikers zetten deze emoji echter meer in bij negatief dan bij positief nieuws. Hier zijn twee mogelijke verklaringen voor te
geven. De eerste is dat de interpretatie van deze emoji wat minder eenduidig is dan die van de andere emoji door de vormgeving van deze emoji
waardoor gebruikers hem vaak anders interpreteren dan oorspronkelijk
bedoeld (Miller et al., 2016). In plaats van als verrassing zou de emoji
meer geïnterpreteerd kunnen worden als geschokt of als angstig, emoties
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die eerder een negatieve dan een positieve valentie hebben. De verwarring
tussen de expressie van verrassing en die van angst is overigens ook bekend
uit onderzoek naar faciale emotionele expressie (Bassili, 1979, Ekman,
1992), waarbij deze twee emoties soms zelfs als onderdeel van hetzelfde
complex (‘verrassing/schrik’) worden beschouwd (Jack, Garrod, & Schyns,
2014). Een tweede mogelijke verklaring komt voort uit onderzoek van
Noordewier & Breugelmans (2013), waarin verrassing niet als neutrale,
maar als negatieve emotie wordt beschouwd. Zij beargumenteren dat onverwachte gebeurtenissen, zelfs wanneer ze positief zijn, de behoefte aan
voorspelbaarheid en structuur frustreren, wat als vervelend wordt ervaren
(Noordewier & Breugelmans, 2013) waardoor de initiële valentie van verrassing dus negatief is.

Context, interpretatie en subjectiviteit
De context van deze studie beperkte zich tot kopteksten uit The Wall
Street Journal die op Facebook verschenen in mei en juni van 2017. De
generaliseerbaarheid is daardoor beperkt tot dit soort taaluitingen, en die
zijn niet per se representatief voor alle (online) taalgebruik. Naast de beperkte generaliseerbaarheid als gevolg van de gekozen context, wordt de
generaliseerbaarheid beperkt door de mogelijkheden en onmogelijkheden
van moderne sentimentanalysetechnieken. Twee belangrijke aspecten die
een rol spelen bij de menselijke interpretatie van kopteksten en waar
VADER op dit moment nog geen rekening mee houdt, zijn de rol van
context en interpretatie, en die van subjectiviteit.
VADER voert uiteindelijk een vrij oppervlakkige lexicale analyse uit,
waarbij weliswaar enkele aanpassingen voor lokale context worden gedaan
in de vorm van correcties voor bijvoorbeeld negatie, leestekens en intensiveerders, maar waarbij (nog) geen rekening gehouden wordt met de bredere context van het nieuws en de subjectieve interpretatie daarvan. Bij
het vaststellen van de valentie van kopteksten leidt dit soms tot een discrepantie tussen menselijke annotatie (in de vorm van emoji) en de sentimentscore van VADER. Een voorbeeld hiervan is de koptekst ‘The U.S.
didn’t need to pull out of the Paris climate accord in part because it is
non-binding, Russian President Vladimir Putin said, but he defended Mr.
Trump’s right to withdraw from the agreement, which Russia has endorsed.’ Deze koptekst krijgt van VADER een tamelijk positieve score (0.8),
maar krijgt van de Facebookgebruikers veel ‘angry’ emoji responses (458).
Lexicaal gezien is deze zin wellicht positief, maar voor lezers met een hart
voor het klimaat is de inhoud ervan reden om boos te worden.
Deze problematiek wordt verder geïllustreerd in onze -beperkte- verge150
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lijking van menselijke oordelen met de classificatie van VADER, waar weinig overeenkomst was tussen de classificatie van VADER en die van de
twee beoordelaars (die onderling wel aardig overeenkwamen). De menselijke beoordelaars laten hun oordeelsvermogen meespelen bij het classificeren van kopteksten, terwijl VADER zich bedient van een affectief lexicon
en enkele heuristieken. Dit is wat ons betreft de meest waarschijnlijke
reden voor gevonden verschillen met VADER.
De inherente subjectiviteit van de valentie van kopteksten, en van vele
andere taaluitingen, vormt een tweede bron van ruis. De ervaren valentie
van een kopteksttekst over de weigering van Mexico om te betalen voor de
muur die president Trump wil bouwen, is afhankelijk van de politieke of
maatschappelijke oriëntatie van de beoordelaar. Voor een fervent aanhanger van Trump is dit slecht nieuws, voor iemand die de muur liever niet
ziet verschijnen of voor een Mexicaan, is het goed nieuws.
Dit soort verschillen tussen beoordelaars (en dus ook de soms suboptimale classificatie door VADER) zijn moeilijk oplosbaar en misschien een
argument tegen automatische analyse van sentiment, of in ieder geval voor
de beperktheid daarvan. Het is echter niet waarschijnlijk dat het menselijk
vermogen om context en subjectiviteit te gebruiken bij het beoordelen van
boodschappen kan worden geïntegreerd in sentimentanalysetechnieken.
Automatische sentimentanalyses zijn bedoeld voor het in kaart brengen
van sentiment op basis van tamelijk oppervlakkige tekstkenmerken. Het is
ook de vraag of het wenselijk is subjectiviteit in te brengen, of dat de kracht
van deze analyses juist in de objectiviteit zit.
Een ander punt wat spreekt vóór automatische classificatie is dat fouten
in de classificatie van enkele nieuwsberichten worden ondervangen door
de steekproefgrootte. De mogelijkheid om veel teksten te automatisch te
analyseren is een voordeel in vergelijking met menselijke annotatie. Individuele teksten kunnen een verschil laten zien in het door VADER bepaalde sentiment en de (meest gangbare) menselijke classificatie, maar
uiteindelijk zullen de meeste kopteksten die positief geïnterpreteerd worden door mensen ook de meeste positieve woorden bevatten en dus door
VADER ook als positief geclassificeerd worden. Om in grote hoeveelheden
teksten bepaalde relaties te ontdekken, zoals die tussen emoji en sentiment, zijn automatische sentimentanalyse methoden dus zeker een bruikbare tool.
De discrepantie tussen VADER en menselijke oordelen wijst op interessante verschillen tussen menselijke en geautomatiseerde annotatie van
valentie. Waar mensen hun taalkennis, subjectiviteit en pragmatische
vaardigheden inzetten, heeft een systeem als VADER over nauwelijks
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meer beschikking dan de sentimentscore van individuele woorden en een
aantal heuristieken. Het zijn, met andere woorden, twee verschillende
manieren om naar sentiment in tekst te kijken. Uiteraard scoren menselijke oordelen hoger op validiteit omdat persoonlijke meningen over een
tekst altijd juist zijn, maar ze vertellen niet per se het hele verhaal. Het kan
soms zeer instructief zijn om te achterhalen hoeveel informatie in oppervlakkige tekstkenmerken, zoals gebruikt door VADER, besloten ligt en met
welke affectieve fenomenen die informatie samenhangt.

Vervolgonderzoek
Onze resultaten laten zien dat een verdere ontwikkeling van sentimentanalysesystemen, die rekening kunnen houden met context en de inherentie subjectiviteit die aanwezig is in de beoordeling van (bijvoorbeeld) kopteksten, van groot belang is, al zal het niet eenvoudig zijn om dergelijke
wereldkennis te incorporeren in systemen voor sentimentanalyse. Daarnaast zijn er twee andere interessante richtingen voor vervolgonderzoek.
Op de eerste plaats is het de vraag of onze resultaten generaliseren naar
andere culturele contexten. De data zijn immers afkomstig van berichten
op een sociaalmediaplatform van een nieuwsorganisatie in de Verenigde
Staten. Het onderzoek naar de rol van cultuur in de expressie van emotie is
weliswaar een dynamisch veld, maar er zijn toch sterke aanwijzingen dat
er culturele verschillen zijn in de expressie van emotie (Elfenbein & Ambady, 2002, Nelson & Russel, 2013). Japan heeft bijvoorbeeld een cultuur
met display rules (Ekman, 1992) die het uiten van emoties in sociale contexten sterk beperkt (Elfenbein, Beaupré, Lévesque, & Hess, 2007), wat de
manier waarop publiekelijk op nieuwsberichten wordt gereageerd sterk
kan beïnvloeden. Hoewel verreweg het meeste onderzoek naar de universaliteit van emotionele expressie gedaan is op het gebied van faciale en
vocale expressie, en niet in de talige expressie van emoties, beperken dergelijke cultuurverschillen niettemin mogelijk de generaliseerbaarheid van
ons onderzoek.
Een andere interessante richting van vervolgonderzoek is de mogelijke
rol van gender in bovenstaande effecten. Grabe en Kamhawi (2006) lieten
zien dat mannelijke beoordelaars van negatief nieuws meer emotionele
reactiviteit vertoonden dan vrouwen. Vrouwen lieten daarentegen meer
tekenen van vermijding zien dan mannen bij het zien van negatief nieuws.
Op basis hiervan is te verwachten dat negatief nieuws op sociale media
meer gedeeld zal worden door mannen dan door vrouwen.
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Conclusie
Nieuwsberichten met een emotionele lading lokken meer emotionele reacties (in de vorm van emoji) uit dan nieuwsberichten zonder emotionele
lading. Bovendien is het mogelijk om op basis van de valentie van het
nieuwsbericht het gebruik van specifieke emoji te voorspellen. Mensen
hebben ook online de behoefte om hun emotionele reactie kenbaar te
maken, vooral als het gaat om negatief nieuws, en zij doen dit door het
nieuwsbericht met een bijpassende emoji te markeren.

Noten
1. VADER normaliseert scores zo: score , waarbij α vastgezet is op 15, het (empirisch
bepaalde) maximum.
2. Overigens was het beeld voor de parametrische toetsen minder eenduidig (met minder
vaak consistente effecten voor de negatieve emoji), waarschijnlijk als gevolg van de
kleinere steekproef en assumptieschendingen.
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Boekbespreking
Effecten van schrijfvaardigheidsprogamma Tekster onder de loep
Renske Bouwer & Monica Koster (2016). Bringing writing research into the classroom.
The effectiveness of Tekster, a newly developed writing program for elementary students.
Dissertatie ICO, Interuniversity Centre for Educational Research, Utrecht.
ISBN 978-94-6103-052-8 (317 pp.)

In onze informatiemaatschappij wordt meer geschreven dan ooit, zowel zakelijk
als privé. Wil je volwaardig kunnen deelnemen, dan moet je je adequaat schriftelijk kunnen uitdrukken. Dat vergt de nodige oefening en begeleiding, waar je dan
ook maar beter zo vroeg mogelijk mee kan beginnen: op de basisschool. Uit diverse
onderzoeken is echter bekend dat het onderwijs meer gericht is op het product
dan op het schrijfproces. Daarbij komt dat er nauwelijks goede lesmethodes voor
leerkrachten beschikbaar zijn.
Deze praktijkgerichte problematiek werd het speelveld voor de onderzoekers
Renske Bouwer en Monica Koster. Ze paarden onderwijskundige nieuwsgierigheid
(‘Hoe leren we basisschoolleerlingen een goede schrijfstrategie aan?’, ‘Hoe kunnen
docenten eigenlijk het beste beoordelen?’) aan ondernemendheid om in de praktijk op grote schaal data te verzamelen. Dit alles op basis van een nieuw ontwikkelde lesmethode Tekster, die ze van een wetenschappelijke onderbouwing voorzagen. Een ambitieus project, dat ze met veel succes hebben afgerond; hun proefschrift heeft het predicaat cum laude gekregen.
Hoe zijn ze te werk gegaan en wat hebben ze ontdekt? Bouwer en Koster hebben
een evidence-based schrijfmethode ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. In de al genoemde lesmethode Tekster leren leerlingen een schrijfaanpak gebaseerd op drie stappen uit het schrijfproces: plannen, schrijven, reviseren.
Deze aanpak is vormgegeven aan de hand van drie acroniemen, die elk naar een
dier verwijzen: de VOS in groep 6 staat voor Verzinnen-Ordenen-Schrijven, de
DODO in groep 7 voor Denken-Ordenen-Doen-Overlezen en de EKSTER in groep
8 voor Eerst nadenken-Kiezen-Schrijven-Teruglezen-Evalueren-Reviseren.
Deze lesmethode heeft een wetenschappelijke onderbouwing gekregen door
een gedegen meta-analyse (hoofdstuk 2). Bouwer en Koster hebben aan de hand
van 32 studies naar schrijfinterventies gericht op de bovenbouw de vijf intervenVOL. 40, NO. 1, 2018
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ties bepaald die het sterkste effect hadden op schrijfprestaties. Dat leverde de
volgende set op: doelen stellen, instructie van schrijfstrategieën, instructie van
tekststructuren, peer-interactie en feedback geven. Deze vijf interventies vormden
de basis voor de Tekster-methode, die vervolgens in nauwe samenwerking met
docenten uit het werkveld is ontwikkeld. Daarbij is niet alleen aandacht besteed
aan de inhoud van de instructie, maar ook aan de manier waarop instructie wordt
gegeven. De methode bevat een combinatie van observerend leren, expliciete
instructie en ‘scaffolding’, ondersteuning tijdens het schrijven die afneemt naarmate een leerling vaardiger wordt.
Vervolgens was de hamvraag: werkt deze methode in de praktijk? Zijn de
diverse schrijfproducten van leerlingen ook daadwerkelijk verbeterd na het volgen
van het lesprogramma? Om daar zicht op te krijgen is een eerste interventiestudie
uitgevoerd (hoofdstuk 5).
Daarvóór moest uiteraard duidelijk zijn hoe de schrijfproducten betrouwbaar
en valide beoordeeld konden worden. Om in de interventiestudie grip te houden
op de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, hebben de onderzoekers in twee aparte
studies eerst het volgende bepaald:
– Hoeveel schrijftaken moeten beoordeeld worden met hoeveel verschillende
beoordelaars om een betrouwbaar en valide beeld te hebben van de schrijfvaardigheid? (hoofdstuk 3)
– Hoe pak je zo’n beoordeling het beste aan? (hoofdstuk 4)
Uit de studie naar het aantal schrijftaken en aantal beoordelaars bleek dat de
verschillen tussen scores voor tekstkwaliteit voor een groot deel (90%) werden
bepaald door zaken die niet gerelateerd waren aan de individuele schrijfvaardigheid, zoals het onderwerp of genre van de schrijftaak en de beoordelaar. Dat
betekende voor de interventiestudie dat leerlingen meerdere soorten teksten
moesten schrijven en dat die vervolgens door minstens twee leerkrachten beoordeeld zijn om zo tot een betrouwbare beoordeling te kunnen komen. Daarbij is
ook het gebruik van ankerteksten (voorbeeldteksten) onderzocht, naast een holistische en analytische beoordeling. Op basis van die resultaten is binnen de vervolgonderzoeken steeds gebruik gemaakt van ankerteksten, aangepast aan de verschillende tekstgenres die de leerlingen schreven.
Terug naar de hoofdvraag (en naar hoofdstuk 5): wat is het effect van de
schrijfmethode Tekster op de prestaties van leerlingen? Bouwer en Koster hebben
dit door middel van een ‘switching replication design’ onderzocht onder 1420 leerlingen van 27 scholen verspreid over het land. De leerlingen waren verdeeld in
twee groepen. Groep a startte na een eerste meting (nulmeting) met de eerste fase
van twee maanden waarin de leerlingen 2x per week Tekster-lessen kregen. Er
volgde een tweede meetmoment, waarna de tweede fase van twee maanden
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volgde zonder Tekster-lessen maar met het reguliere programma. Tot slot was er
een derde meetmoment. Voor groep b gold dezelfde opzet in de tijd, maar waren
de lesprogramma’s omgekeerd: eerst het reguliere programma, daarna de Teksterlessen, eveneens omgeven door drie meetmomenten. Bij elk meetmoment werd
de schrijfvaardigheid gemeten met drie schrijftaken voor drie genres: een verhaal,
een beschrijving en een brief. In totaal schreef iedere leerling negen teksten die elk
beoordeeld werden door jury’s van drie onafhankelijke beoordelaars. Door deze
opzet waren de resultaten generaliseerbaar over taak, genre en beoordelaar.
Het geheel leverde positieve resultaten op. Want wat bleek? De prestaties van
de leerlingen waren zichtbaar verbeterd na het volgen van de Tekster-interventie.
Voor de a-groep was de vooruitgang, omgerekend een half leerjaar, en deze bleef
na twee maanden zichtbaar. Niet zo heel gek, zou je als achteloze lezer kunnen
denken, want leerkrachten hebben meer tijd besteed aan het schrijfonderwijs.
Maar dat doet het project te kort. Leerkrachten hadden met de methode immers
een middel in handen om zowel effectiever als efficiënter schrijfonderwijs te geven
en schrijfproducten beter te kunnen beoordelen. Bovendien gaven ze aan goed
met het programma overweg te kunnen. Uit de analyse bleek wel dat er grote
verschillen waren tussen docenten. Onderwijs blijft mensenwerk. Geruststellend
was echter dat, als er gecontroleerd werd voor deze verschillen, het effect van het
programma Tekster zichtbaar bleef.
Tekster bleek niet alleen te leiden tot betere schrijfvaardigheid. Leerlingen
deden ook meer kennis op over schrijven (hoofdstuk 6). Dit bleek uit een experimentele studie waarin 593 bovenbouwleerlingen van 25 scholen de opdracht kregen een brief te schrijven aan een denkbeeldige leerling die ze advies moesten
geven over hoe je een goed cijfer voor schrijven kunt behalen. Een experimentele
groep (8 klassen) kreeg daarvoor drie Tekster-lessen en tijd om te oefenen, de
controlegroep (18 klassen) niet.
Het experiment liet zien dat leerlingen na de schrijflessen niet alleen meer
adviezen gaven, maar dat die ook vaker gericht waren op hogere orde processen,
zoals het schrijfproces of de opbouw van de tekst. Hieruit valt op te maken dat die
leerlingen beschikten over meer declaratieve en procedurele kennis. Aandachtspunt is wel, zoals de onderzoekers zelf ook aangeven, dat het gaat om een indirecte manier van kennistoetsing die afhankelijk is van wat deze leerlingen op 10-12
jarige leeftijd kunnen verwoorden. In het verlengde daarvan bleek ook dat leerlingen niet alles zelf toepassen wat ze anderen adviseren. Desondanks bleek dat
hoe meer leerlingen wisten te noemen over schrijven, hoe beter de kwaliteit van
hun tekst was.
Dat was nog niet alles. Bouwer en Koster hebben ook gekeken naar één specifiek
onderdeel van de schrijfmethode Tekster, namelijk de voorbereidende fase van het
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schrijven: prewriting (hoofdstuk 7). De functie van deze voorbereidende fase is het
verminderen van de cognitieve belasting tijdens het schrijven, waardoor de gehele
taak minder complex en minder zwaar wordt. Dit moet de kwaliteit van de tekst
ten goede komen.
Om dit te onderzoeken is gebruik gemaakt van het materiaal uit de eerste
interventiestudie. Er is gekeken of, en zo ja hoe, de leerlingen bij de drie meetmomenten hun kladpapier hadden gebruikt. Dat gebruik was niet geïnstrueerd,
wat de aanname rechtvaardigt dat het gebruik van kladpapier door de leerlingen
een indicatie is voor prewriting-activiteiten. De onderzoekers merken terecht op
dat er een kans is dat leerlingen die prewriting-activiteiten in hun hoofd uitvoerden buiten beeld zijn gebleven.
Conform de verwachting leverden de Tekster-lessen meer prewriting op, hetgeen een positief effect had op de tekstkwaliteit. Daarbij maakte het wel uit in
welke vorm de leerling prewriting had uitgevoerd. Een geordende lijst met ideeën
had het grootste positieve effect op tekstkwaliteit, gevolgd door ideeën in een
willekeurige opsomming. Het schrijven van een kladversie was het minst effectief.
Helaas, zo merken de onderzoekers zelf ook op, is er – nog – geen kwalitatieve
analyse uitgevoerd, bijvoorbeeld naar de inhoudelijke kwaliteit van de opgesomde
ideeën en naar de vraag of die ideeën in de definitieve tekst terecht zijn gekomen.
Er ligt dus nog een schat aan gegevens te wachten, die betekenisvolle inzichten
kan opleveren voor zowel praktijk als wetenschap.
Naast de aandacht voor prewriting hebben Bouwer en Koster ook de feedback
door docenten onder de loep genomen (hoofdstuk 8). Uit de meta-analyse ter
onderbouwing van Tekster was immers al duidelijk dat feedback één van de vijf
krachtige interventies is om leerlingen beter te leren schrijven. Dat impliceert dat
een docent goed zicht moet hebben op waar de leerling staat, en wat nodig is om
verder te komen. Vandaar dat deze deelstudie gericht was op de vraag in hoeverre
de docentfeedback afgestemd was op de tekstkwaliteit. Om hier zicht op te krijgen
zijn teksten van achtste groepers uit een eerder, door anderen verzameld, corpus
(dus los van de Tekster-interventie) voorgelegd aan docenten. Het bleek dat docenten vooral focusten op de verbeterpunten van zowel hogere als lagere orde
aspecten, zowel bij goede als slechte teksten. De vorm waarin docenten commentaar gaven, was vooral directief en minder faciliterend door vragen te stellen of een
lezersreactie te geven. Opvallend was dat docenten zelfs directiever waren bij
kwalitatief goede teksten. Wat de invloed van die feedback was op de revisies
door leerlingen, viel helaas buiten het blikveld van deze deelstudie.
Al met al konden de docenten wel een steuntje in de rug gebruiken, zowel in het
geven van schrijfonderwijs als in het beoordelen van teksten. Bouwer en Koster
ontwikkelden daarom een professionaliseringsprogramma voor docenten dat
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voorafging aan de tweede interventiestudie (hoofdstuk 9). De opzet van deze
tweede interventiestudie was grotendeels gelijk aan de eerste. Wederom werd
het switching replication design gebruikt. Er namen 1365 leerlingen en 68 docenten
deel van 25 scholen verspreid over Nederland. Het grootste verschil met de eerste
interventiestudie was de professionalisering van de docenten. De helft van de
docenten kreeg een training van twee dagdelen, een vóór de Tekster-interventie
en een halverwege de eerste fase. Deze docenten trainden vervolgens collega’s
(trainees) die twee maanden later met het programma begonnen. Het bleek dat
het voor de prestaties van de leerlingen niet uitmaakte of ze van een docenttrainer of trainee les hadden gehad. Hun prestaties waren wederom verbeterd.
Iedereen had profijt van de methode, want ook de docenten waren positief over
de lesmethode en de extra training.
Bouwer en Koster rapporteren in hun proefschrift interessante studies die alle een
relevante bijdrage leveren aan zowel de academische discussie over schrijfvaardigheidsonderwijs als de implementatie in de onderwijskundige praktijk. De rijkdom
schuilt in de breedte en diepgang van de onderzochte fenomenen: een wetenschappelijke onderbouwing van de lesmethode Tekster, uitgebreide effectmetingen in termen van tekstkwaliteit en kennis, en het beoordelen en feedback geven
als docenttaken.
Het proefschrift is natuurlijk niet de plaats om het onderwijsproduct uitgebreid te bespreken. Tekster heeft dan ook een eigen website gekregen, waarop
bijvoorbeeld Tekster The Movie te vinden is (www.tekster.nl). Daaruit blijkt dat er
nog van alles met de gemaakte schrijfopdrachten kan worden gedaan. Nadat leerlingen bijvoorbeeld een instructie voor een spel hebben geschreven, kunnen zij
het spel ook echt spelen. Die aanpak past prima bij het bekende didactisch uitgangspunt: Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het
onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken! Dat was ook precies
de bedoeling: leerlingen al schrijvend wijs maken in en voor de informatiemaatschappij. Dit proefschrift laat daarmee zien dat praktijkgerichtheid en wetenschap
goed samen kunnen gaan, zodat valorisatie geen sluitstuk is of een op zichzelf
staand issue, maar geïntegreerd is in de bedoeling van het project.
Al met al zijn dit mooie opbrengsten. Om die op waarde te schatten, is een parallel
te trekken met onderzoek naar medicijnen. In de praktijk ervaart men een ‘aandoening’ (schrijfvaardigheid van scholieren uit de bovenbouw van het basisonderwijs schiet ernstig tekort). Onderzoekers gaan in een laboratorium op zoek
naar werkzame elementen (Bouwer en Koster voerden een meta-analyse uit) en
ontwikkelen een behandeling (Tekster). Natuurlijk zijn ze benieuwd of de behandeling werkt, dus passen ze deze toe – in samenwerking met behandelaars – bij
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belanghebbenden in de levende praktijk. Dat doen ze ethisch verantwoord (iedereen krijgt in het gekozen design eenzelfde dosis Tekster). En wat blijkt: het werkt
zichtbaar. Gebruikers knappen ervan op en weten dat zelf ook (leerlingen worden
betere schrijvers met meer kennis). Ook de behandelaars (de docenten) zijn enthousiast (ze zijn goed geïnstrueerd en weten waarop te letten).
Als die hele cyclus in één onderzoek doorlopen wordt, is er alle reden voor
grote waardering. Bouwer en Koster ontvingen het predicaat cum laude voor hun
werk dan ook terecht, want ook al waren ze twee vrouw sterk, het is een enorme
klus deze inzichten op zo’n gedegen manier te ontdekken, de brug tussen de
academische wereld en de praktijk meerdere malen over te steken en zichtbare
impact te realiseren op een zeer relevante vaardigheid op een moment in de
jeugdige ontwikkeling dat een goede basis gelegd kan worden.
Voor onderzoekende geesten blijven er echter ook openstaande vragen over
het schrijfproces. Wat gaat er nou precies om in de hoofden van die tien-, elf-, en
twaalfjarigen? Bijvoorbeeld, welke mate van reflectie beheersen ze? Die vraag was
ruim twintig jaar geleden al interessant (Van der Pool & Van Wijk, 1995) en toen
lastig te beantwoorden vanwege de black box waarin de cognitieve processen
plaatsvinden. Vandaag de dag kunnen we met gebruikmaking van technologische
hulpmiddelen als Inputlog verfijnde waarnemingen doen en onderzoeken in welke
mate en op welke momenten leerlingen zelf reflecteren of daarbij juist hulp nodig
hebben. Nu ‘Bringing research into the classroom’ ervoor gezorgd heeft dat schrijfvaardigheidsonderzoek op de kaart staat, is de titel voor een vervolgproject wellicht ‘Keeping research in the classroom’. De volgende uitdagende opgave zou dan
kunnen zijn het complexe schrijfproces (bijvoorbeeld volgens Hayes, 2012) in interactie met de onderwijspraktijk nog meer inzichtelijk te maken en te verrijken,
om zo leerlingen verder te helpen.
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