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Voorwoord 

November 2008, net begonnen aan de studie Communicatie- en Informatiewetenschappen, 

werd mij de vraag gesteld welke doelen ik beoogde te bereiken met deze studie. Waarom 

heb je gekozen voor deze studie? Waar liggen jou interesses? En wat voor toekomstige 

baan lijkt jou leuk? Public Relations was voor mij op dat moment nog een onbekend, maar 

interessant werkgebied. 

 

Nadat ik eind vorig jaar mijn Bachelorscriptie CIW over het verbeteren van 

gezondheidscommunicatie tot een goed einde had weten te brengen, besloot ik om de 

aansluitende Master CIW te gaan volgen. Eén van de belangrijkste redenen waarom ik koos 

voor deze Master, was dat ik naast een gevarieerde keuze uit onderzoeksgebieden ook de 

mogelijkheid had om stage te lopen. Dit leek mij een unieke kans. Na drie en een half jaar 

kennis verwerven, wilde ik wel eens ervaren hoe het er in de praktijk aan toe ging. 

Daarnaast zou ik mijn scriptie kunnen richten op een onderwerp dat gerelateerd was aan de 

stageplaats en zou ik op die manier daar data en informatie kunnen verzamelen. De keuze 

voor een stageplek was snel gemaakt: een communicatieadvies en PR-bureau! 

 

Op de stageplek werd mij al snel duidelijk dat een PR-bureau zich richt op het genereren 

van vrije publiciteit voor verschillende organisaties, bedrijven en instellingen. Een 

veelgebruikt middel daarbij is het persbericht. Aangezien het mij leuk leek om een 

onderzoek uit te voeren dat kon leiden tot nuttige resultaten voor het communicatieadvies- 

en PR-bureau en bruikbare data op de stageplaats voorhanden waren, ligt de focus van dit 

onderzoek op het persbericht en de corresponderende vrije publiciteit.  

 

Nu, vier jaar later, heb ik deze Masterscriptie ter afsluiting van de studie CIW geschreven en 

kan ik terug kijken op een druk, maar enerverend afgelopen half jaar. Naast alle ervaringen 

en kennis die ik heb opgedaan, heb ik ook veel moeilijke en stressvolle situaties beleefd. 

Verschillende mensen hebben mij daarbij gesteund en hebben ervoor gezorgd dat ik 

volhield. Op deze plek wil ik een aantal mensen bedanken. Ten eerste wil ik mijn begeleider, 

dr. Luuk Lagerwerf, bedanken voor zijn tijd, de goede feedback en de steun die hij het 

afgelopen half jaar geboden heeft. Daarnaast wil ik mijn stagebegeleidster drs. Emilie 

Milders bedanken voor de kennis en ervaring die zij mij heeft bijgebracht. Tot slot wil ik de 

mensen uit mijn omgeving bedanken voor de steun en het vertrouwen dat zij in mij getoond 

hebben. Bedankt! 

 

Lisa Tromp 

Augustus 2011



Masterscriptie CIW 8 

 

 



Masterscriptie CIW 9 

 

Samenvatting 

Kan het type persbericht van invloed zijn op het succes en de succesvolle kenmerken van 

een persbericht? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek. Door middel van een 

inhoudsanalyse van inhoudelijke en stilistische kenmerken van persberichten is onderzocht 

of het type persbericht invloed heeft op hoe een doelgericht persbericht eruit zien en het 

best geschreven kan worden. Daarmee wordt geprobeerd om een bijdrage te leveren aan 

de kennis over hoe een doelgericht persbericht geschreven dient te worden. Verschillende 

typen persberichten en de daarmee corresponderende publicaties zijn verzameld bij een 

communicatieadvies en PR-bureau. De verschillende typen persberichten die in dit 

onderzoek zijn onderscheiden: productpersberichten, bedrijfspersberichten, 

evenementpersberichten en onderzoekspersberichten. De persberichten en hun 

corresponderende publicaties zijn gecodeerd op het voorkomen van vier soorten frames, het 

gebruik van afbeeldingen, het gebruik van promotionele kenmerken, het gebruik van citaten 

en het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon .Van deze kenmerken is 

onderzocht welk effect zij hebben op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende 

vrije publiciteit en of het effect afhankelijk is van het type persbericht. De belangrijkste 

bevindingen van dit onderzoek waren ten eerste dat de vier typen persberichten verschilden 

in de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit die zij opleverden. 

Het evenementpersbericht bleek het grootste kwantitatieve succes te behalen. Het 

onderzoekspersbericht leidde, ondanks een redelijk grote omvang van de corresponderende 

vrije publiciteit, tot het minste kwalitatieve succes. Ten tweede toont dit onderzoek aan dat 

het type persbericht kan bepalen welke inhoudelijke en stilistische kenmerken in 

persberichten succesvol zijn. Voor een vollediger beeld van het effect dat inhoudelijke en 

stilistische kenmerken van persberichten hebben op de corresponderende vrije publiciteit 

wordt etnografisch onderzoek aangeraden.  
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1 Inleiding 

§1.1 Aanleiding 

Door de globalisering en digitalisering van onze cultuur wordt de wereld steeds kleiner en de 

concurrentie steeds heviger. Voor bedrijven, organisaties en instellingen is het daardoor nog 

meer van belang om onder het publiek naamsbekendheid te creëren en om een positief 

imago te hebben. Een positief imago kan namelijk invloed hebben op de verkoop van 

producten en diensten, het aantrekken van mogelijke klanten en investeerders en daarmee 

op het financiële succes van een bedrijf (Hoeken & Renkema, 1998). Via de media kunnen 

bedrijven, organisaties en instellingen nieuws over zichzelf bekend maken aan het 

algemene publiek. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat nieuwsberichten ook effect kunnen 

hebben op het imago van het bedrijf (Meijer & Kleinnijenhuis, 2006). Maar hoe kom je als 

bedrijf op een gewenste manier in de media terecht?  

 

Naast adverteren en het maken van reclame is het communiceren van informatie via 

persberichten een veel gebruikte en effectieve manier om in de media terecht te komen. 

Persberichten kunnen namelijk het nieuws beïnvloeden en leiden tot vrije publiciteit. Het 

onderzoek van Turk (1985) toonde aan dat een groot deel van de informatiebronnen van 

persbureaus, zoals het persbericht, invloed heeft op de inhoud van nieuwsberichten. Dit 

onderzoek had betrekking op persberichten die geschreven waren voor 

overheidsinstellingen. Bovendien betroffen de data van het onderzoek een zeer kort 

tijdsbestek (8 weken). Kenmerken als de reputatie en de geloofwaardigheid van de bron en 

ook de timing van het versturen van de informatiebronnen kunnen dus van invloed zijn 

geweest op het resultaat. Ander onderzoek wees uit dat zelfs het merendeel van de 

persberichten leidde tot een artikel in de krant (Walters & Walters, 1992). Hieruit bleek dat 

voornamelijk de persberichten die gerelateerd waren aan onderwerpen als educatie, 

gezondheidszorg en onderzoek het nieuws beïnvloedden. Persberichten die gerelateerd 

waren aan het onderwerp recreatie en cultuur hadden de minste invloed op het nieuws. Dit 

toont aan dat het onderwerp van een persbericht van invloed kan zijn op de mate waarin het 

persbericht leidt tot publiciteit.  

 

Persberichten kunnen dus vrije publiciteit genereren. Het grote voordeel van vrije publiciteit 

is dat de informatie via de journalist in de media terecht komt. Aangezien een nieuwsbericht 

geschreven wordt door een onafhankelijke en betrouwbare bron, accepteert het publiek de 

informatie eerder dan bij een advertentie (Hallahan, 1999a). Ook een recentere bron wijst op 

de effectiviteit van het persbericht. Gesteld wordt dat ondanks de digitalisering van de 

media, persberichten nog steeds een belangrijke rol spelen in het overbrengen van 

informatie zowel offline als online (Lassen, 2006).  
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Het gebruik van persberichten kan dus verklaard worden. Het schrijven en versturen van 

een persbericht leidt in de praktijk echter niet automatisch tot publiciteit in de media. Het 

persbericht komt eerst terecht bij de journalist, de zogenaamde poortwachter (Graaf & 

Steinmetz, 2006). Om ervoor te zorgen dat het persbericht terecht komt in de media, dient 

het geselecteerd te worden door de journalist. Of een persbericht wel of niet geselecteerd 

wordt door de journalist is afhankelijk van verschillende factoren. Een centrale factor die van 

invloed is op het selectieproces van de journalist is het concurrerende nieuwsaanbod (Graaf 

& Steinmetz, 2006). Redacties krijgen dagelijks grote hoeveelheden persberichten binnen. 

Door het grote nieuwsaanbod en het naderen van deadlines heeft de journalist geen tijd om 

alle persberichten grondig door te lezen. Dit tijdgebrek dwingt de journalist de persberichten 

te scannen op interessante informatie. Een groot deel van de persberichten zal daardoor 

niet leiden tot publiciteit. Journalisten kunnen door dat scannende leesgedrag gezien 

worden als ‘zakelijke lezers’, ofwel doelgerichte lezers die voor hun werk in een kort 

tijdsbestek veel teksten lezen (Neutelings, 2001). Voor schrijvers van persberichten is het 

dan ook van belang om in te spelen op het selectieve leesgedrag van de journalist. 

Verschillende kenmerken van het persbericht kunnen hierop van invloed zijn. Naar het effect 

van inhoudelijke en stilistische kenmerken van persberichten op het selectieproces van de 

journalist zijn verschillende onderzoeken gedaan. Hieruit blijkt dat een objectieve en 

voorgeformuleerde stijl in persberichten bijdraagt aan het selectiegedrag van journalisten 

(Hoeken & Westbeek, 1997; Lagerwerf, Brouwer & Taal, 2005; Sleurs, Jacobs & Waes, 

2003, Sleurs & Jacobs, 2005). Geobjectiveerde nieuwswaarden en frames, het gebruik van 

citaten en het gebruik van vormen van zelfreferentie uit de derde persoon blijken effectieve 

kenmerken van persberichten te zijn.  

 

Naast het concurrerende nieuwsaanbod zijn berichtspecifieke factoren ook van invloed op 

het selectieproces van de journalist en daarmee op de mate waarin het persbericht 

succesvol is (Turk, 1985; Walters & Walters, 1992). Deze persberichtspecifieke factoren zijn 

onder andere de nieuwswaardigheid van de informatie (Bell, 1991) en de reputatie en 

geloofwaardigheid van de bron (Jacobs, 1999; O’keefe, 2002; Turk, 1985). De persberichten 

die nieuwswaardige informatie bevatten en afkomstig zijn van een betrouwbare bron zullen 

eerder geselecteerd worden dan de persberichten die minder nieuwswaardige informatie 

bevatten en/of afkomstig zijn van een minder betrouwbare bron. Journalisten zien bedrijven 

vaak als een minder betrouwbare bron dan medische organisaties en non-profitorganisaties, 

doordat bedrijven een commercieel doel beogen (Jacobs, 1999). Volgens Pander Maat 

(2007) kunnen het type persbericht en het medium waarin het persbericht terecht komt van 

invloed zijn op de mate waarin een persbericht succes heeft. Vanuit zijn 

onderzoeksresultaten veronderstelt hij dat het positieve effect van de promotionele stijl in 

persberichten te verklaren valt door het type persbericht waarin het gebruikt wordt. Hieruit 

valt af te leiden dat het selectiegedrag van de journalist afhankelijk kan zijn van het type 

persbericht en dat het succes van het gebruik van bepaalde inhoudelijke en stilistische 

kenmerken in persberichten wellicht afhankelijk is van het type persbericht.  
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Hoewel er verscheidene onderzoeken gedaan zijn naar het effect van kenmerken van 

persberichten op het selectieproces van de journalist en daarmee op de corresponderende 

vrije publiciteit, is er in weinig onderzoeken onderscheid gemaakt tussen effectieve 

kenmerken van verschillende typen persberichten. Dit onderzoek verbreedt zijn focus door 

het type persbericht centraal te stellen en te onderzoeken of het type persbericht invloed 

heeft op hoe het persbericht geschreven is en op de mate waarin het persbericht succesvol 

is. In vergelijking met andere onderzoeken, die zich over het algemeen slechts op één type 

persbericht hebben gericht, richt dit onderzoek zich op vier verschillende typen 

persberichten. De vier verschillende typen persberichten: 

 

•  Productpersberichten: persberichten waarin een nieuw product of dienst van een 

bedrijf, instelling of organisatie geïntroduceerd wordt. 

• Bedrijfspersberichten: persberichten waarin interne bedrijfsinformatie aan bod 

komt, zoals personeelswijzigingen, fusies, overnames en reorganisaties. 

• Evenementpersberichten: persberichten waarin een evenement met culturele of 

filantropische doeleinden wordt aangekondigd. 

• Onderzoekspersberichten: persberichten waarin de uitkomsten van onderzoek 

gepresenteerd worden. 

 

In dit onderzoek staan het type persbericht en de corresponderende vrije publiciteit die een 

persbericht oplevert centraal. Inhoudelijke en stilistische kenmerken van de verschillende 

typen persberichten worden geanalyseerd en er wordt onderzocht of het succes van deze 

kenmerken afhankelijk is van het type persbericht. Bepaalde inhoudelijke en stilistische 

aspecten van persberichten kunnen namelijk succesvol zijn in het ene type persbericht, 

maar geen succes hebben in het andere type persbericht (Pander Maat, 2007). De 

resultaten van dit onderzoek kunnen op die manier bijdragen aan een uitbreiding van de 

kennis over succesvolle kenmerken van doelgerichte persberichten. In de volgende 

paragraaf wordt de probleemstelling van dit onderzoek met de bijbehorende deelvragen 

geïntroduceerd. 

§1.2 Onderzoeksvraag 

Dit onderzoek bouwt voort op bestaande theoretische en praktische kennis over hoe een 

doelgericht persbericht het best opgesteld kan worden, zodat het leidt tot gewenste 

corresponderende vrije publiciteit. In dit onderzoek ligt de nadruk op de invloed van 

inhoudelijke en stilistische kenmerken in verschillende typen persberichten. Het type 

persbericht en de corresponderende vrije publiciteit van de persberichten worden daarbij 

geanalyseerd. Dit onderzoek richt zich ten eerste op het effect van verschillende 

inhoudelijke en stilistische kenmerken op de omvang en de kwaliteit van de 

corresponderende vrije publiciteit. Ten tweede wordt onderzocht of het effect van de 

inhoudelijke en stilistische kenmerken afhankelijk is van het type persbericht, en dus of het 
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type persbericht het succes van bepaalde inhoudelijke en stilistische eigenschappen 

bepaalt. 

  

De onderzoeksvraag luidt als volgt: wat is de invloed van inhoudelijke en stilistische 

kenmerken van verschillende typen persberichten op de omvang en de kwaliteit van de 

corresponderende vrije publiciteit?  

 

De onderzoeksvraag wordt op twee manieren beantwoord. Ten eerste wordt antwoord 

gegeven op de vraag weke invloed inhoudelijke en stilistische kenmerken van verschillende 

typen persberichten hebben op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. Ten 

tweede wordt antwoord gegeven op de vraag welke invloed inhoudelijke en stilistische 

kenmerken hebben op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. De deel- en 

bijbehorende subvragen luiden: 

 

Invloed op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit 

Deelvraag 1: verschillen typen persberichten in de omvang van de corresponderende vrije 

publiciteit die zij opleveren? 

 

Deelvraag 2: wat is de invloed van inhoudelijke kenmerken (frames en afbeeldingen) in 

verschillende typen persberichten op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit? 

- 2a: Wat is de invloed van frames (centrale partij, presentatie van de organisatie, 

reden voor de gebeurtenis en ondersteunen van de gebeurtenis) in verschillende 

typen persberichten op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit? 

- 2b: Wat is de invloed van het gebruik van afbeeldingen in verschillende  

              typen persberichten op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit? 

 

 Deelvraag 3: wat is de invloed van het gebruik van stilistische kenmerken (promotionele 

stijl, zelfreferentie vanuit de derde persoon, het gebruik van citaten) in verschillende typen 

persberichten op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit?  

- 3a: Wat is de invloed van het gebruik van een promotionele stijl in   

              verschillende typen persberichten op de omvang van de corresponderende vrije  

              publiciteit? 

- 3b: Wat is de invloed van zelfreferentie vanuit de derde persoon in  

              verschillende typen persberichten op de omvang van de corresponderende vrije 

              publiciteit? 

- 3c: Wat is de invloed van het gebruik van citaten in verschillende  

              typen persberichten op de omvang van de vrije publiciteit? 

 

Invloed op de kwaliteit van de corresponderende vri je publiciteit 

Deelvraag 1: verschillen typen persberichten in de kwaliteit van de corresponderende vrije 

publiciteit die zij opleveren? 
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Deelvraag 2: Wat is de invloed van inhoudelijke kenmerken (frames en afbeeldingen) in 

verschillende typen persberichten op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit? 

- 2a: Wat is de invloed van frames (centrale partij, presentatie van de organisatie, 

reden voor de gebeurtenis en ondersteunen van de gebeurtenis) in verschillende 

typen persberichten op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit? 

- 2b: Wat is de invloed van het gebruik van afbeeldingen in verschillende  

              typen persberichten op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit? 

 

Deelvraag 3: Wat is de invloed van het gebruik van stilistische kenmerken (promotionele 

stijl, zelfreferentie vanuit de derde persoon, het gebruik van citaten) in verschillende typen 

persberichten op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit? 

- 3a: Wat is de invloed van het gebruik van een promotionele stijl in verschillende 

typen persberichten op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit? 

- 3b: Wat is de invloed van zelfreferentie vanuit de derde persoon in verschillende 

typen persberichten op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit? 

- 3c: Wat is de invloed van het gebruik van citaten in verschillende  

              typen persberichten op de kwaliteit van de vrije publiciteit? 

 

De theoretische onderbouwing van deze probleemstelling komt in hoofdstuk 2 aan bod. 

Daarnaast worden ook de hypotheses uitgewerkt in hoofdstuk 2. Om de probleemstelling 

goed te begrijpen worden de belangrijkste begrippen kort toegelicht.  

 

Afhankelijke variabelen  

Omvang van de corresponderende vrije publiciteit 

De omvang van de corresponderende vrije publiciteit beslaat het aantal artikelen dat een 

persbericht oplevert, het gemiddelde aantal woorden waaruit deze corresponderende 

artikelen bestaan en het bereik dat deze artikelen hebben.  

 

Kwaliteit van de corresponderende publiciteit 

Kwaliteit is een vrij subjectief en abstract begrip. In dit onderzoek staat de kwaliteit van de 

corresponderende vrije publiciteit voor de mate waarin de journalist de bedoelde informatie 

(kernboodschap) uit het persbericht heeft overgenomen in het corresponderende artikel en 

of het bedrijf op een gewenste manier gepresenteerd wordt in de media (positief/negatief). 

 

De voorspellende variabelen  (onafhankelijk)  

In dit onderzoek zijn verschillende typen persberichten geanalyseerd op het voorkomen van 

inhoudelijke en stilistische kenmerken. De typen persberichten die zijn onderscheiden: 

• Productpersberichten: persberichten waarin een nieuw product of dienst van een 

bedrijf, instelling of organisatie geïntroduceerd wordt. 

• Bedrijfspersberichten: persberichten waarin interne bedrijfsinformatie aan bod 

komt, zoals personeelswijzigingen, fusies, overnames, reorganisaties, etc. 
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• Evenementpersberichten: persberichten waarin een evenement met culturele of 

filantropische doeleinden wordt aangekondigd. 

• Onderzoekspersberichten: persberichten waarin de uitkomsten van onderzoek 

gepresenteerd worden. 

 

Inhoudelijke kenmerken 

In dit onderzoek is gekeken naar twee soorten inhoudelijke kenmerken, namelijk het 

voorkomen van vier soorten frames en het gebruik van afbeeldingen. 

 

De frames zijn in te delen in vier soorten: 

• Centrale partij:  de centrale partij is de partij die het meest nadrukkelijk naar voren 

komt in het persbericht. De volgende partijen zijn onderscheidden: het bedrijf, het 

publiek, het bedrijf en een andere partij, product/dienst van het bedrijf, betrokken 

persoon, de gebeurtenis zelf, de Nederlandse bevolking of een andere partij. 

• Representatie van het bedrijf: hierbij gaat het om de manier waarop het bedrijf 

gepresenteerd wordt in het persbericht. Het bedrijf kan actief aanwezig, neutraal of 

afwezig zijn in het persbericht. 

• Reden voor de gebeurtenis:  hierbij gaat het om de vraag waarom de gebeurtenis 

plaatsvindt. Deze waarom-vraag kan negatief, neutraal of positief benadrukt 

worden in het persbericht. 

• Ondersteuning van de gebeurtenis:  een gebeurtenis in een persbericht kan 

nieuwswaardiger gemaakt worden door het te ondersteunen met andere informatie, 

zoals bijvoorbeeld een pseudo-event, een filantropische ondersteuning, koppeling 

met het seizoen of nationale feestdagen en onderzoeksgegevens. 

 

Het gebruik van afbeeldingen in persberichten 

Hierbij is gekeken of er in het persbericht, naast het bedrijfslogo, relevante afbeeldingen 

gebruikt zijn in de tekst. In dit onderzoek is besloten om afbeeldingen die informatie uit de 

tekst representeren in beeld, als relevante afbeeldingen te bestempellen. 

 

Stilistische kenmerken in persberichten 

 

• Promotionele stijl 

In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin in persberichten een promotionele stijl 

wordt gehanteerd en of die promotionele stijl effect heeft op de omvang en de kwaliteit van 

de corresponderende vrije publiciteit. Promotionele stijl is geoperationaliseerd in 12 

promotionele kenmerken (verschillende soorten bijvoeglijke naamwoorden, verschillende 

soorten bijwoorden, connectieven en de overtreffende trap, zie voor een volledige 

beschrijving van de kenmerken het codeboek in bijlage II). Deze kenmerken zijn door 

Pander Maat (2007) opgesteld en gebruikt in zijn onderzoek naar hoe journalisten omgaan 

met een promotionele stijl in persberichten. 
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• Zelfreferentie vanuit de derde persoon 

Op basis van het onderzoek van Jacobs (1999) naar het gebruik van zelfreferentie vanuit de 

derde persoon in persberichten als een kenmerk van het voorgeformuleerde karakter van 

persberichten, is in dit onderzoek gekeken naar zelfreferentie vanuit de derde persoon. 

 

• Het gebruik van citaten  

In verschillende onderzoeken naar kenmerken van het persbericht, komt het gebruik van de 

directe rede naar voren (Sleurs, Jacobs, & Van Waes, 2003; Sleurs, 2007; Sleurs, jacobs, 

2007). In dit onderzoek vormt het effect van het gebruik van de directe rede in verschillende 

typen persberichten op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit 

een aanvulling op de bestaande theoretische kennis die er is over het gebruik van citaten in 

het persbericht. 

 

Bovenstaande variabelen worden nader toegelicht en onderbouwd met theorie en eerder 

uitgevoerd onderzoek in hoofdstuk 2. Daarnaast zijn alle variabelen geoperationaliseerd in 

de methode (hoofdstuk 3) en zijn er verschillende codes ontworpen om de variabelen te 

coderen in de persberichten en de corresponderende publicaties, zie daarvoor het codeboek 

in bijlage II. 

§1.3 Relevantie van het onderzoek 

Dit onderzoek heeft tot doel om, naast bestaande adviezen en onderzoeksresultaten over 

effectieve kenmerken in persberichten, inzicht te geven in hoeverre het type persbericht van 

invloed is op het succes van een persbericht. Bovendien geeft dit onderzoek inzicht in 

hoeverre verschillende inhoudelijke en stilistische kenmerken de omvang en de kwaliteit van 

de corresponderende vrije publiciteit kunnen beïnvloeden. De focus wordt hier gelegd op de 

vraag of het effect van deze kenmerken op de corresponderende vrije publiciteit wordt 

beïnvloed door het type persbericht en dus of het succes van die kenmerken afhankelijk is 

van het type persbericht. De meeste onderzoeken die gedaan zijn naar het  persbericht als 

voorganger van een nieuwsbericht, concentreren zich op de kenmerken van één bepaald 

type persbericht. Dit onderzoek onderscheidt zich daarvan door zich te richten op vier 

verschillende typen persberichten (productpersberichten, bedrijfspersberichten, 

evenementpersberichten en onderzoekspersberichten). In zijn onderzoek naar het effect van 

een promotionele stijl in persberichten, kaart Pander Maat (2007) aan dat een bepaald type 

persbericht mogelijk invloed heeft op het effect van een promotionele stijl in persberichten. 

Dit onderzoek zal deze hypothese nader onderzoeken. Het onderzoek richt zich daarbij op 

de invloed van verschillende inhoudelijke en stilistische kenmerken in persberichten op de 

omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. Het type persbericht zou 

kunnen bepalen hoe een succesvol persbericht geschreven dient te worden. 

Dit onderzoek richt zich zowel op linguïstische aspecten van stijl (promotionele kenmerken, 

zelfreferentie vanuit de derde persoon en citaten) als ook op inhoudelijke aspecten als 
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‘framing’ en het gebruik van afbeeldingen. Naar het gebruik en het effect van ‘frames’ in 

nieuwsberichten is veel onderzoek gedaan. Het gebruik van ‘frames' in nieuwsberichten 

blijkt effect te hebben op onder andere het selectiegedrag van de lezer (Zillmann, Chen, 

Knobloch, & Callison, 2004). Naar het gebruik van ‘framing’ in persberichten is echter nog 

niet veel onderzoek gedaan. In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op het gebruik van 

'framing' in persberichten en het effect daarvan op het selectiegedrag van de journalist. Op 

die manier probeert dit onderzoek meer inzicht te geven in het effect van 'framing' in 

verschillende typen persberichten. Daarnaast zal het effect van het gebruik van 

afbeeldingen in persberichten op het selectiegedrag van de journalist uit dit onderzoek 

moeten blijken. Er is namelijk aangetoond dat het gebruik van relevante afbeeldingen in een 

tekst het selectiegedrag van de lezer kan beïnvloeden (Hoeken, 1998; Knobloch, Hastall, 

Zilmann & Calisson, 2003). Een vakpublicatie onderschrijft dat dit ook geldt voor 

persberichten (Mies, 2002). 

 

Dit onderzoek heeft dus tot doel een bijdrage te leveren aan het wetenschappelijke 

onderzoek over de succesvolle kenmerken van een persbericht. Daarmee legt dit onderzoek 

de focus op de invloed van verschillende typen persberichten op de corresponderende vrije 

publiciteit. De data van dit onderzoek zijn verzameld bij een communicatie- en PR-bureau in 

Amsterdam. Verschillende typen persberichten en de daarmee corresponderende 

publicaties zijn daar verzameld en zijn geanalyseerd op het voorkomen van vier soorten 

frames, het gebruik van afbeeldingen, het gebruik van promotionele kenmerken, het gebruik 

van citaten en het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon .Van deze kenmerken 

is onderzocht welk effect zij hebben op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende 

vrije publiciteit. Daar de dataset van dit onderzoek kwalitatief gezien gevarieerd is, kan het 

onderzoek een bijdrage leveren aan de kennis over effectieve kenmerken van verschillende 

typen persberichten. 

 

Naast het feit dat dit onderzoek tot doel heeft om meer inzicht te krijgen in de invloed van 

het type persbericht op de corresponderende vrije publiciteit, wordt gestreefd naar het 

ontwikkelen van praktische adviezen omtrent het schrijven van doelgerichte persberichten. 

Deze adviezen zullen gelden voor het communicatie- en PR-bureau waar de data voor dit 

onderzoek verzameld zijn. Het communicatieadviesbureau verzorgt de PR voor 

verschillende nationale en internationale opdrachtgevers. Door middel van PR probeert het 

communicatieadviesbureau onder andere de volgende doelstellingen, afhankelijk van de 

opdrachtgever, te behalen: het stimuleren van productverkoop, het creëren van 

naamsbekendheid, het toevoegen van waarde aan een onderneming en het op een juiste 

manier positioneren van een onderneming op de Nederlandse markt (‘’Coebergh,’’ 2011). 

Eén van de middelen die het communicatieadviesbureau gebruikt om haar doelstellingen te 

bereiken is het schrijven van persberichten. De doelstellingen die het bureau beoogt te 

behalen, zijn van positieve aard. Dat wil zeggen dat het ervoor wil zorgen dat zijn 

opdrachtgevers op een gewenste of gunstige manier in de media terecht komen. De 

resultaten van dit onderzoek kunnen wellicht leiden tot praktische inzichten over hoe 
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verschillende typen persberichten, qua inhoud en stijl, kunnen worden opgesteld om op die 

manier hun doel te kunnen bereiken. 

§1.4 Structuur van het onderzoeksverslag 

In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) komt een theoretische onderbouwing van het 

persbericht, de verschillende typen persberichten en de inhoudelijke en stilistische 

eigenschappen van persberichten aan bod. In paragraaf 2.1 staat het nieuwsselectieproces 

van de journalist centraal. Vervolgens komen in paragraaf 2.2 de verschillende typen 

persberichten aan bod en worden de inhoudelijke en stilistische kenmerken van 

persberichten die de onafhankelijke variabelen vormen in dit onderzoek onderscheiden. In 

paragraaf 2.3 wordt er toegewerkt naar de variabelen die het succes van de persberichten 

meten. Tot slot worden in paragraaf 2.4 de hypotheses die uit de bespoken literatuur zijn 

afgeleid, gepresenteerd. In hoofdstuk 3 komt de methode aan bod. In dit hoofdstuk ligt de 

nadruk op het operationaliseren van de onderzoeksvariabelen en het beschrijven van de 

analytische en statistische methodes die gebruikt zijn. Paragraaf 3.1 geeft een toelichting op 

de manier waarop de data geselecteerd zijn. In paragraaf 3.2 worden de verschillende 

onderzoeksvariabelen uitgewerkt. Om de onderzoeksvariabelen te kunnen analyseren zijn 

verschillende variabelen gecodeerd, de codes zijn weergegeven in een codeboek die te 

vinden is in bijlage II. Vervolgens komt in paragraaf 3.3 de procedure van hoe de data 

verzameld zijn aan bod en tot slot wordt in paragraaf 3.4 toegelicht op welke manier de 

gegevens verwerkt zijn en welke statistische toetsen daarbij zijn uitgevoerd. In hoofdstuk 4 

worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en wordt er antwoord gegeven op 

de verschillende deelvragen en hypotheses. Dat de resultatensectie een omvangrijk stuk is, 

valt te verklaren door het type onderzoek. Om de resultatensectie zo overzichtelijk mogelijk 

te houden, zijn de tabellen van de loglineare analyses als bijlage toegevoegd, zie bijlage I. 

Tot slot komt in hoofdstuk 5 de discussie aan bod. Daarbij worden in eerste instantie de 

resultaten samengevat in de conclusie (paragraaf 5.1). In de rest van de paragraven worden 

de meest opvallende resultaten nader besproken, komen enkele beperkingen van het 

onderzoek aan bod en worden er aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 
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2 Theoretisch Kader 

In dit hoofdstuk komt de theoretische onderbouwing van het onderzoek aan bod. De focus 

van het onderzoek ligt op de invloed van het type persbericht op de manier waarop 

doelgerichte persberichten geschreven worden. Daarbij wordt gekeken naar de invloed van 

inhoudelijke en stilistische kenmerken van verschillende typen persberichten op de 

corresponderende vrije publiciteit. Om te leiden tot corresponderende vrije publiciteit dient 

de journalist de informatie uit het persbericht te selecteren. In dit hoofdstuk staat het 

selectieproces van de journalist dan ook centraal. Paragraaf 2.1 licht bestaande theorieën 

en onderzoeken over het selecteren van nieuws toe. In paragraaf 2.2 worden, naast een 

algemene beschrijving van het persbericht en zijn doel en functie, de verschillende typen 

persberichten nader toegelicht. Vervolgens komen de inhoudelijke en stilistische kenmerken 

van persberichten die van invloed kunnen zijn op het selectieproces van de journalist aan 

bod. Paragraaf 2.3 beschrijft de variabelen die het succes van een persbericht meten. Tot 

slot worden de hypotheses, die afgeleid zijn vanuit de besproken literatuur, benoemd en 

toegelicht. 

§2.1 Selectieproces van de journalist 

Persberichten hebben tot doel om via de journalist vrije publiciteit te genereren en zodoende 

het publiek te bereiken met hun informatie. Uit onderzoek is gebleken dat persberichten 

journalisten beïnvloeden in hun schrijfproces en dat persberichten vrije publiciteit genereren 

(Turk, 1985; Walters & Walters, 1992). Toch blijken persberichten in de praktijk niet altijd te 

zorgen voor gewenste vrije publiciteit. De oorzaak daarvan is dat de persvoorlichter 

afhankelijk is van de journalist, de zogenoemde ‘poortwachter’ (Graaf & Steinmetz, 2006). 

De journalist bepaalt namelijk welke informatie hij wel en niet selecteert en gebruikt bij het 

schrijven van nieuwsartikelen. Deze paragraaf zal toelichten waarvan het wel of niet 

selecteren van nieuws door de journalist afhankelijk is.  

 

Het wel of niet selecteren van informatie door de journalist is afhankelijk van verschillende 

factoren. De concurrentie van het nieuwsaanbod en de timing blijken een belangrijke rol te 

spelen in het selectieproces van de journalist. Er heerst namelijk grote concurrentie op het 

gebied van het nieuwsaanbod. Op redacties komen dagelijks veel persberichten binnen. 

Zelfs zoveel dat journalisten vaak beklag doen over het grote aantal documenten dat zij 

binnen krijgen (Walters & Walters,1992). Dit leidt tot overvolle inboxen van e-mail adressen. 

Bovendien hebben journalisten te maken met strakke deadlines. Aangezien het 

nieuwsaanbod groot is en journalisten geen tijd hebben om alle ingekomen persberichten 

(grondig) te lezen, worden de persberichten vaak gescand op interessante informatie. 

Journalisten zijn in die zin te benoemen als zakelijke lezers. Zakelijke lezers zijn mensen die 

voor hun werk of studie een groot aantal artikelen, zoals onderzoeksrapporten, literaire 

teksten of beleidsdocumenten, lezen binnen een korte tijd (Neutelings, 2001). Zakelijke 
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lezers lezen de teksten niet louter voor hun plezier, maar doen dit met een bepaald doel. Op 

basis van verschillende onderzoeken zijn de volgende leesdoelen van zakelijke lezers te 

onderscheiden: ‘reading to learn’, ‘reading to do’, ‘reading tot assess’, en ‘reading to locate 

information’ (Neutelings, 2001). Bij het leesdoel ‘reading to learn’ gaat het om het lezen en 

onthouden van informatie die een andere keer van pas kan komen of nodig is. In het 

onderwijs is dit een leestaak die vaak gebruikt wordt. Studenten en scholieren lezen 

literatuur waarover ze later een tentamen krijgen. Lezers die het doel ‘reading to do’ beogen, 

lezen een tekst met als doel de kennis direct te gebruiken en daarna weer meteen te 

vergeten (Dreher, 1993). Dit is bijvoorbeeld het geval bij het lezen van een instructieve tekst, 

zoals een gebruiksaanwijzing. ‘Reading to assess’ houdt in dat zakelijke lezers teksten 

lezen met als doel zich een mening te vormen over de informatie in de tekst (Neutelings, 

2001). Gemeenteambtenaren lezen dagelijks veel beleidsnota’s. ‘Reading to locate 

information’ wil zeggen dat lezers een tekst lezen met het doel om specifieke, voor de lezer 

interessante of belangrijke informatie, te vinden (Dreher, 1993). Een voorbeeld hiervan is de 

resultatensectie van een onderzoek. Het leesdoel van de journalist lijkt niet te passen 

binnen deze categorisering. De journalist leest het persbericht met het doel om interessante 

informatie te vinden die hij vervolgens kan gebruiken bij het schrijven van een 

(nieuws)artikel. In dat geval lijken de categorieën ‘reading to locate information’ en ‘reading 

to do’ het best het leesdoel van de journalist te omschrijven. Apart omvatten de leesdoelen 

echter niet het leesdoel van de journalist. De journalist is in eerste instantie namelijk op zoek 

naar nieuwswaardige informatie die hij vervolgens kan gebruiken voor het schrijven van een 

artikel. In dat geval zou het leesdoel van de journalist als een aparte categorie gezien 

kunnen worden en wellicht ‘reading to use’ genoemd kunnen worden.  

 

Vanzelfsprekend zullen persberichten in komkommertijd meer kans maken op 

corresponderende vrije publiciteit dan in een tijd met een hoog nieuwsaanbod. Daarnaast 

kunnen persvoorlichters inspelen op het selectieve leesgedrag van de journalist om ervoor 

te zorgen dat de kans groter wordt dat persberichten leiden tot corresponderende vrije 

publiciteit. Uit onderzoek is gebleken dat verschillende tekstuele kenmerken het selecteren 

en onthouden van informatie kunnen vergemakkelijken. Zo hebben verbale en grafische 

‘advance organizers’ invloed op selectief lezen en het onthouden van informatie (Lagerwerf, 

Cornelis, De Geus & Jansen, 2008). Daarnaast hebben ook foto’s en het gebruik van 

samenvattende woorden en zinnen invloed op het selectie- en leesgedrag van de lezer 

(Zillmann, Chen, Knobloch & Callison, 2004; Zillmann, Knobloch, and Yu, 2001; Murray & 

McGlone,1997). Doordat persberichten in grote aantallen in de e-mail van de journalist 

terecht komen, wordt het selectieproces van de journalist bemoeilijkt. Het grote aantal 

persberichten maakt het voor de journalist onmogelijk om alle teksten volledig te kunnen 

lezen. Verschillende tekstuele kenmerken zouden invloed kunnen hebben op het leesgedrag 

en daarmee op het selectiegedrag van de journalist. Zo geven journalisten de voorkeur aan 

teksten die qua stijl en opbouw lijken op nieuwsberichten (Bell, 1991; Shoemaker & 

Reese,1996; Jacobs,1999; Sleurs et al., 2003). Dit zogenoemde ‘voorgeformuleerde’ 

karakter van het persbericht zorgt er namelijk voor dat de journalist de informatie 
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gemakkelijk kan overnemen in het nieuwsbericht. Daarnaast is het voor de journalist vrijwel 

gelijk duidelijk waar de belangrijkste informatie te vinden is. Voor schrijvers van 

persberichten is het dus van belang om de informatie op een zodanige manier te 

presenteren dat de journalist die informatie selecteert en overneemt bij publicatie. 

Verschillende tekstuele factoren kunnen daarop inspelen en kunnen ervoor zorgen dat de 

informatie in het persbericht een grotere kans heeft om te leiden tot vrije publiciteit.  

 

Naast externe factoren als de concurrentie van het nieuwsaanbod en de timing spelen 

berichtspecifieke factoren ook een belangrijke rol bij het selectieproces van de journalist 

(Turk, 1985; Walters & Walters, 1992). De nieuwswaardigheid van de informatie (Bell, 1991) 

speelt daarbij een belangrijke rol. De mate waarin de informatie in een persbericht wel of 

niet nieuwswaardig is, wordt bepaald door de nieuwswaarden die de informatie bevat. Uit 

inhoudsanalytisch onderzoek van nieuwsberichten zijn nieuwswaarden gevormd. De 

nieuwswaarden die in dit onderzoek centraal staan: conflict, ongewoon, actualiteit, nabijheid, 

human interest en impact (Shoemaker & Reese, 1996). Informatie is nieuwswaardig 

wanneer het belangrijke gebeurtenissen of zaken aan het ligt brengt (conflict), wanneer het 

ongewoon is, actueel is, te lokaliseren valt (nabijheid), wanneer het de alledaagse ellende 

van mensen, die ons ook had kunnen overkomen, in kaart brengt (human interest) en 

wanneer het veel slachtoffers, zowel in gewelddadige als financiële zin, betreft (impact). Uit 

ander onderzoek is gebleken dat het gebruik van bepaalde nieuwswaarden effect kan 

hebben op het succes van persberichten (Lagerwerf et al., 2005). Uit dat onderzoek bleek 

dat voornamelijk de geobjectiveerde nieuwswaarden invloed hadden op het selectieproces 

van de journalist. Nieuwswaarden die inzoomden op subjectieve kenmerken van de 

gebeurtenis, zoals impact en human interest bleken niet effectief te zijn. Nieuwswaarden 

worden in dit onderzoek wel onderzocht, maar staan niet centraal. Naast de 

nieuwswaardigheid van de informatie kan de geloofwaardigheid en de reputatie van de bron 

effect hebben op het selectieproces van de journalist (Jacobs, 1999; O’keefe, 2002; Turk, 

1985). De persberichten die afkomstig zijn van een betrouwbare bron zullen eerder 

geselecteerd worden dan de persberichten die afkomstig zijn van een minder betrouwbare 

bron. Journalisten zien bedrijven vaak als een minder betrouwbare bron dan medische 

organisaties en non-profitorganisaties (Jacobs, 1999). Bedrijven hebben namelijk vaak een 

commercieel doel; het verwerven van media-aandacht via de journalist. De bron van een 

persbericht staat niet centraal in dit onderzoek. Een derde factor die berichtspecifiek is en 

van invloed zou kunnen zijn op het selectieproces van de journalist is het type persbericht. 

Uit onderzoek van Pander Maat (2007) blijkt dat het type persbericht en het medium waarin 

het persbericht terecht komt ook van invloed kunnen zijn op de mate waarin een persbericht 

succes heeft. Vanuit zijn onderzoeksresultaten veronderstelt Pander Maat (2007) dat het 

positieve effect van de promotionele stijl in persberichten te verklaren valt door het type 

persbericht waarin het gebruikt wordt (productpersberichten). Hieruit is af te leiden dat niet 

alleen het selectiegedrag van de journalist afhankelijk kan zijn van het type persbericht, 

maar dat ook het succes van het gebruik van bepaalde inhoudelijke en stilistische 

kenmerken in persberichten wellicht afhankelijk is van het type persbericht. Verschillende 
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typen persberichten hebben verschillende tekstuele kenmerken, publieksgroepen en doelen 

en kunnen op die manier het selectieproces van de journalist beïnvloeden.  

 

De verschillende typen persberichten kunnen dus van invloed zijn op het selectieproces van 

de journalist. Welke invloed inhoudelijke en stilistische kenmerken van persberichten 

hebben op het selectieproces van de journalist en of die invloed afhankelijk is van het type 

persbericht, staat centraal in dit onderzoek en de rest van dit hoofdstuk. De volgende 

paragraaf gaat in op het persbericht, de verschillende typen persberichten en de 

inhoudelijke en stilistische kenmerken van persberichten die van invloed kunnen zijn op het 

selectieproces van de journalist. 

§2.2 Het persbericht 

Over het algemeen zijn persberichten relatief korte teksten die lijken op nieuwsberichten en 

die, voor de organisatie van waaruit het persbericht gestuurd is, nieuwswaardige informatie 

bevatten. Zo is uit verschillende onderzoeken gebleken dat persberichten kenmerken van 

het nieuwsbericht bevatten en daarmee als het ware een ‘voorgeformuleerd’ karakter 

hebben (Bell, 1991; Ensink & Sauer, 2003; Jacobs, 1999; Sleurs, 2007). Dat 

‘voorgeformuleerde’ karakter wil zeggen dat een persbericht is opgebouwd en in dezelfde 

stijl is geschreven als een nieuwsbericht. Een andere omschrijving van het persbericht, die 

Bell (1991) aanhaalt, is dat het persbericht geclassificeerd kan worden tot de zogenoemde 

‘input’ teksten, ofwel bronteksten. Het persbericht levert namelijk informatie aan voor een 

ander doeleinde, namelijk het nieuwsbericht. De journalist leest het persbericht met het doel 

interessante informatie uit de tekst te halen en deze te gebruiken bij het schrijven van een 

nieuwsbericht (‘reading to use’). Het persbericht wordt daarmee ook gezien als een 

ondersteuning of soort subsidie aan de media (Walters & Walters, 1992; Turk, 1985). Het 

persbericht informeert de journalist namelijk over nieuws, feitelijk materiaal en/of gegevens 

die het aanbiedt als een ondersteunend middel bij het schrijven van een artikel. 

§2.2.1 Doel van het persbericht 

Naast het informeren van de journalist, beoogt het persbericht natuurlijk ook een eigen doel. 

Met het persbericht hoopt een bedrijf, organisatie of instelling, via de journalist, namelijk vrije 

publiciteit te genereren. Met het persbericht voorziet de persvoorlichter de journalist van 

bepaalde informatie, in de hoop dat de journalist het vervolgens gebruikt in een 

nieuwsbericht en dat de informatie op die manier doorgespeeld wordt aan het algemene 

publiek (Catenaccio, 2008). Dit wordt gedaan vanuit de gedachte dat het ondersteunen van 

informatie vanuit de derde persoon een effectieve manier is om als bedrijf geloofwaardig 

over te komen op het publiek (Hallahan, 1999a). Daarnaast hebben persberichten tot doel 

om het bedrijf op een zo gunstig mogelijke manier in de publiciteit te krijgen (McLaren & 

Gurǎu, 2005). De informatie uit het persbericht kan namelijk wel leiden tot een 

nieuwsbericht, maar geeft geen garantie voor gewenste media-aandacht. De journalist kan 

de informatie uit het persbericht ook op een andere, voor het bedrijf negatieve manier naar 



Masterscriptie CIW 25 

 

voren brengen in de media. Die negatieve publiciteit kan schadelijk zijn voor de 

geloofwaardigheid van het bedrijf en daarmee ook voor het imago van het bedrijf (Hoeken & 

Renkema, 1998). Naast het genereren van vrije publiciteit is het dus ook erg belangrijk dat 

een persbericht leidt tot gewenste publiciteit.  

 

Een persbericht vormt aan de ene kant dus een soort bron voor de journalist en heeft aan 

de andere kant ook een eigen doel: via de journalist wil het bedrijf de informatie op een zo 

gunstig mogelijke manier in de media krijgen. Daarmee is het persbericht een hybride genre, 

dat wil zeggen dat het een soort tekst is dat meer dan één doel beoogt (Catenaccio, 2008). 

Het doel van een persbericht is in eerste instantie het informeren van de journalist over een 

nieuwswaardig onderwerp. Daarnaast hoopt de schrijver van het persbericht dat de 

bedoelde informatie via de journalist in de media terecht komt. Dit kan het in meer of 

mindere mate gaan om een promotioneel doel. Via een persbericht wil het bedrijf, de 

instelling of de organisatie ervoor zorgen dat zij positieve naamsbekendheid creëert onder 

het publiek door op een positieve manier in de media terecht te komen. Volgens Catenaccio 

(2008) heeft het hybride genre van een persbericht te maken met het feit dat een 

persbericht geschreven is voor meerdere doelgroepen. Het persbericht is in eerste instantie 

geschreven voor de journalist, maar heeft uiteindelijk tot doel het algemene publiek te 

bereiken. Kort gezegd is het doel van persberichten: het genereren van vrije publiciteit 

waarin de bedoelde informatie op een gewenste manier naar voren komt. 

 

Het doel en de publieksgroep van een persbericht zijn niet voor ieder persbericht gelijk en 

kunnen verschillen per type persbericht. Persberichten die de uitkomsten van een 

onderzoek over de financiële situatie van gemeentes presenteren, zullen bijvoorbeeld een 

andere doelgroep hebben dan persberichten die een nieuwe variant champagne, 

introduceren. Aangezien het type persbericht centraal staat in dit onderzoek, worden de 

verschillende typen persberichten die onderzocht zijn nader toegelicht in de volgende 

paragraaf.  

§2.2.2 Typen persberichten  

De focus van dit onderzoek ligt op de vraag in hoeverre het type persbericht bepaalt wat de 

succesfactoren zijn van het persbericht. Er zijn verschillende typen persberichten te 

onderscheiden. Ten eerste kunnen persberichten afkomstig zijn van verschillende bedrijven, 

organisaties, instellingen en individuen. Daarbij kan grofweg onderscheid gemaakt worden 

tussen bedrijfspersberichten en persberichten van overheden en non-profitorganisaties 

(Pander Maat, 2007; Pander Maat, 2008). Bedrijfspersberichten hebben naast een 

informerend doel ook een promotioneel doel (Catenaccio, 2008). Dit promotionele karakter 

is veel minder, of niet aanwezig in persberichten van overheden en medische persberichten. 

Deze persberichten hebben puur tot doel om de journalist en het algemene publiek te 

informeren en feitelijke gegevens en onderzoeksresultaten te presenteren, al blijkt deze 

informatie niet altijd volledige correctheid te bieden aan journalisten (Woloshin & Schwartz, 

2002 ). Bedrijven hebben daarentegen vaak tot doel om door middel van persberichten 
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naamsbekendheid te creëren onder het publiek en het publiek te informeren over nieuwe 

ontwikkelingen. In dit onderzoek ligt de nadruk op persberichten die afkomstig zijn van 

bedrijven en charitatieve instellingen die door middel van het persbericht media-aandacht 

willen genereren voor een nieuw product, een nieuwe ontwikkeling, een fusie of een 

benefietevenement. De verschillende typen persberichten die in dit onderzoek aan bod 

komen, zijn: 

 

- Productpersberichten: persberichten die een product of dienst lanceren. 

- Bedrijfspersberichten: persberichten die interne informatie over het bedrijf zelf 

presenteren (zoals fusies, overnames, financiële situaties en 

personeelswijzigingen). 

- Evenementpersberichten: persberichten die een evenement met een cultureel of 

filantropisch doeleinde aankondigen. 

- Onderzoekspersberichten: persberichten die de uitkomsten van onderzoek 

presenteren. 

 

De verschillende typen persberichten beogen één overkoepelend doel, namelijk het 

genereren van gewenste vrije publiciteit. Binnen deze verschillende typen persberichten zijn 

er specifieke subdoelen en publieksgroepen te onderscheiden. De verschillende 

persberichten, tevens afhankelijk van de inhoud, richten zich namelijk op verschillende 

media. Bedrijfspersberichten die informatie geven over het financiële zaken van een bedrijf 

zullen daarbij eerder in vakbladen of de financiële bijlage van de krant terecht komen en 

zullen hoofdzakelijk een informatief karakter hebben. Productpersberichten zullen 

daarentegen een meer promotioneel karakter hebben en zullen zich vooral richten op 

‘special interest’ magazines. Doordat de verschillende typen persberichten verschillende 

doelen en publieksgroepen beogen, kan het effect van inhoudelijke en stilistische 

kenmerken op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit 

beïnvloed worden. Uit onderzoek van Pander Maat (2007) blijkt namelijk dat journalisten van 

‘special interest’ media eerder het gebruik van een wat promotionele stijl in persberichten 

accepteerden dan journalisten van de krant. Pander Maat (2007) veronderstelt dat dit effect 

toe te schrijven is aan het feit dat het verschillende typen persberichten betrof. In zijn 

onderzoek vergelijkt hij persberichten van een vliegtuigmaatschappij die in twee categorieën 

op te delen waren: productpersberichten en persberichten die informatie boden over 

financiële bedrijfszaken. Dit onderzoek neemt dit nader onder de loep door te onderzoeken 

of de invloed van bepaalde inhoudelijke en stilistische kenmerken op de corresponderende 

publiciteit afhankelijk is van het type persbericht. Dit onderzoek vormt een uitbreiding van 

het onderzoek van Pander Maat (2007) zowel in de gevarieerdheid van de data als in het 

onderscheiden van meerdere inhoudelijke en stilistische kenmerken. In de volgende 

paragrafen worden inhoudelijke en stilistische kenmerken van persberichten nader 

toegelicht. 



Masterscriptie CIW 27 

 

§2.2.3 Kenmerken van het persbericht 

Om er voor te zorgen dat persberichten succes hebben en dus leiden tot corresponderende 

vrije publiciteit, dient het persbericht geselecteerd te worden door de journalist. Tekstuele 

kenmerken kunnen hierbij, zowel op het gebied van stijl als inhoud, een belangrijke rol 

spelen. Uit adviesliteratuur komt naar voren dat persberichten een standaardopmaak 

kennen die (grotendeels) overeenkomt met de opmaak van het nieuwsbericht. Bell (1991) 

veronderstelt dat journalisten het liefst persberichten ontvangen die qua stijl overeenkomen 

met de stijl van een nieuwsbericht en als het ware ‘voorgeformuleerd’ zijn. Op die manier 

kunnen journalisten de informatie namelijk eenvoudig overnemen. Bovendien is uit 

verschillende onderzoeken gebleken dat persberichten een ‘voorgeformuleerd’ karakter 

hebben (Jacobs, 1999; Sleurs, 2007; Sleurs, Jacobs & Van Waes, 2003; Sleurs & Jacobs, 

2005). Het doel van het ‘voorgeformuleerde’ karakter van persberichten is dat het ervoor 

zorgt dat persberichten eenvoudig volledig of deels overgenomen kunnen worden door de 

journalist. Het persbericht is namelijk al in de stijl van een nieuwsbericht geschreven en kan 

op die manier zo overgenomen worden (‘cut and paste’). Dit scheelt de journalist veel tijd en 

moeite en hij zou daardoor de informatie uit het persbericht eventueel nog kunnen aanvullen 

met achtergrondinformatie. Een bekend ‘voorgeformuleerd’ kenmerk van het persbericht is 

dat het is opgebouwd als een nieuwsbericht met kop, subkop en een lead (Bell, 1991; 

Jacobs, 1999). Bovendien wordt in de lead de belangrijkste informatie van het bericht 

verwerkt. Dit zijn meestal de antwoorden op de vijf journalistieke w’s, te weten: wie, wat, 

waar, wanneer, waarom, en de vraag hoe (Graaf & Steinmetz, 2006). Daarnaast bevat de 

standaardopbouw van het persbericht, net als het nieuwsbericht, een piramidevormige 

structuur, waarbij de informatie naar volgorde van belangrijkheid aan bod komt en de 

belangrijkste informatie bovenaan staat (Bell, 1991). Tot slot zijn er ook conventies over de 

standaardopbouw van een bedrijfspersbericht. Uit onderzoek van Mc Laren & Gurǎu (2005) 

blijkt de standaardopbouw als volgt te zijn: eerst wordt er een aankondiging ofwel 

mededeling gedaan (announcement), deze wordt gevolgd door een uitwerking van die 

aankondiging (elaboration), daarna volgt commentaar of een toelichting van een belangrijke 

bedrijfspersoon (comments), waarna achtergrondinformatie over het bedrijf en/of 

contactdetails volgen en als laatst volgt de noot voor de redactie. 

 

De algemene kenmerken over de inhoud van een persbericht, die in deze paragraaf aan 

bod zijn gekomen, zullen in dit onderzoek niet nader onderzocht worden. Dit, aangezien het 

kenmerken zijn die in de data geen sterke afwijkingen vertonen en voor het grootste deel 

nageleefd worden door persvoorlichters (Jacobs, 1999). In de volgende paragraaf worden 

de inhoudelijke en stilistische kenmerken die onderzocht worden in het onderzoek 

toegelicht. 

§2.2.4 Inhoudelijke kenmerken persbericht 

Pseudo-event 

Om ervoor te zorgen dat een bedrijf media-aandacht krijgt, is een bekende strategie van 

persvoorlichters het creëren van nieuws. Een kenmerk daarvan dat veelal gebruikt wordt in 
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bedrijfspersberichten is het voorkomen van een zogenaamd ‘pseudo-event’ ofwel een 

gecreëerde gebeurtenis (Boorstin, 1971). De verwerking van een ‘pseudo-event’ in een 

persbericht zorgt ervoor dat de informatie uit een persbericht nieuwswaardig(er) gemaakt 

wordt. ‘Pseudo-events’ zijn gebeurtenissen die niet spontaan gebeuren, maar die vooraf 

gecreëerd, bedacht of gepland zijn. Dergelijke gebeurtenissen betreffen geen natuurramp of 

een vliegtuigongeluk, maar bijvoorbeeld een interview of een evenement dat gepland wordt 

om media-aandacht te krijgen voor een bepaald onderwerp of bedrijf. De reden waarom een 

pseudo-event gebruikt wordt, is het creëren van media-aandacht. Wanneer een bedrijf 

media-aandacht wil genereren voor een nieuw product, kan het gebruik van een ‘pseudo-

event’ ervoor zorgen dat de informatie nieuwswaardiger wordt. Om de informatie 

nieuwswaardiger te maken kan er dan bijvoorbeeld een evenement rond de lancering van 

het product plaatsvinden. De gebeurtenis is dus gecreëerd met als hoofddoel om vrije 

publiciteit op te leveren. De aankondiging van een ‘pseudo-event’ in een persbericht heeft 

vaak tot doel om het bedrijf een positief imago te geven en dus om het bedrijf op een 

bepaalde manier te presenteren (Boorstin, 1971). Het is dan ook een kenmerk waarvan veel 

gebruik gemaakt wordt in bedrijfspersberichten. 

 

Frames 

Het ‘framen’ van informatie is een veel voorkomende en gebruikte manier in 

nieuwsberichten. Daarbij spelen psychologische processen van hoe mensen informatie 

verwerken en hoe zij op grond daarvan beoordelen en interfereren een grote rol (Hallahan, 

1999b). Bij frames worden gebeurtenissen of zaken belicht vanuit een bepaald oogpunt of 

een bepaalde invalshoek, om op die manier het publiek te beïnvloeden. Een frame kan 

daarnaast bepaalde aspecten van het onderwerp benadrukken of weglaten. Entman (1993) 

stelt dat daarbij bepaalde informatie opvallender wordt gepresenteerd, waardoor het 

overkomt als belangrijke informatie die daardoor beter onthouden wordt door de lezer. De 

volgende definitie van frames die opgesteld is door Entman (1993) is in dit onderzoek 

gehanteerd: 

 

‘‘Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some 

aspects of a perceived reality and make them more salient in a communication text, 

in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, 

moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described.’’ (p. 52) 

 

Het ‘framen’ van nieuwsberichten geeft betekenis aan gebeurtenissen en kan de aandacht 

en interesse van de lezer beïnvloeden. Bij ‘framing’ gaat het voornamelijk om het selecteren 

en benadrukken van bepaalde aspecten van een gebeurtenis en het minder belangrijk 

maken van andere aspecten van de gebeurtenis door deze naar de achtergrond te 

verplaatsen (Entman, 1993). Op die manier kan een bepaald probleem, een bepaalde 

oplossing of een bepaalde interpretatie benadrukt worden en kan de lezer beïnvloed 

worden. Onderdelen van het nieuwsbericht die vaak ‘geframed’ worden zijn: de titel, de 

ondertitel, foto’s, bijschriften van foto’s en de lead (Tankard, 2001). Via deze onderdelen van 
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het nieuwsbericht worden de frames onder de aandacht gebracht. Naar het gebruik van 

‘frames’ in nieuwsberichten is veel onderzoek gedaan. Frames zijn als het ware schema’s 

die de journalist gebruikt om het nieuws op een bepaalde manier te presenteren en om 

daarnaast de informatie voor het publiek begrijpelijk te maken (Scheufele, 1999). De 

journalist bepaalt dan ook hoe het nieuws gepresenteerd wordt en vanuit welke invalshoek 

het beschreven wordt. Door nieuws te ‘framen’ kunnen de media kwesties beschrijven op 

een manier die de voorkeur geeft aan bijvoorbeeld één bepaalde kant van het verhaal 

(Tankard, 2001). Op die manier kan de journalist door het gebruik van ‘framing' in 

nieuwsberichten, naast de overheersende objectieve stijl, een subjectief karakter geven aan 

de tekst. De meest voorkomende nieuwsframes die naar voren komen in de literatuur zijn 

'conflict-frames’ en ‘human-interest’ frames. Bij dergelijke frames legt de journalist de nadruk 

op de narigheid van alledaagse mensen of juist van celebrities die alledaagse dingen 

meemaken. Dit kunnen bijvoorbeeld financiële verliezen of de gevolgen van een ramp  zijn 

(Ensink & Sauer, 2003).  

 

Het gebruik van frames kent verschillende effecten. Er is vooral onderzoek gedaan naar het 

effect van frames op het begrijpen en herinneren van de informatie (Vreese, 2005).  

Daarnaast is ook het effect van ‘framing’ op selectief leesgedrag onderzocht. Onderzoek 

van Chen & Zillmann (2002) toont aan dat het gebruik van ‘human-interest’ frames in de 

lead van een nieuwsbericht leidt tot hogere leestijden dan het niet gebruiken van frames (In: 

Zillmann, Chen, Knobloch & Callison, 2004). In een ander onderzoek laten zij zien dat het 

gebruik van ‘framing’ in de lead van online nieuwsberichten ook een significant positief effect 

heeft op de leestijd. De lezer concentreerde zich langere tijd op de lead van de tekst die 

‘geframed’ was dan op de lead van de tekst die niet ‘geframed’ was (Zillmann, Chen, 

Knobloch & Callison, 2004). Het ‘framen’ van de lead van een nieuwsbericht kan dus de 

aandacht van de lezer langer vasthouden.  

 

Naar het gebruik van 'framing’ in persberichten is, in tegenstelling tot ‘framing’ in 

nieuwsberichten, nog niet veel onderzoek gedaan. Een onderzoek van een aantal jaar 

geleden dat daar wel de nadruk op heeft gelegd is het onderzoek van Lagerwerf, Taal en 

Brouwer (2005). Zij hebben gekeken naar een mogelijk verband tussen het gebruik van 

bepaalde frames en nieuwswaarden in persberichten op de corresponderende vrije 

publiciteit. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het gebruik van bepaalde 

‘frames’ geen duidelijke invloed had op de hoeveelheid en het bereik van de gegenereerde 

vrije publiciteit, maar wel op de kwaliteit van de corresponderende publiciteit. Gezien de 

resultaten van het onderzoek van Lagerwerf et al. (2005) en het 'voorgeformuleerde’ 

karakter van persberichten, wordt aangenomen dat het gebruik van ‘frames’ in persberichten 

invloed kan hebben op het selectieve leesgedrag van de lezer. Daarnaast kunnen ‘frames’ 

in persberichten gebruikt worden om de aandacht van de lezer, in dit geval de journalist, te 

trekken. Om in te spelen op het selectiegedrag van de journalist en om hem te overtuigen 

van de nieuwswaardigheid van de informatie in het persbericht, kan het dus van belang zijn 

om de meest nieuwswaardige en voor de journalist meest interessante informatie te ‘framen’ 
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in de lead. Bovendien kunnen de persvoorlichters zelf bepalen wat de belangrijkste 

informatie in het persbericht is en deze zodanig ‘framen’ dat de aandacht van de journalist 

getrokken wordt. Persvoorlichters kunnen vanuit dat oogpunt in persberichten ook bepaalde 

objecten of aspecten van de gebeurtenis extra nadruk geven om op die manier de informatie 

vanuit een gewenste invalshoek te presenteren. Hallahan (1999b) onderscheidt zeven 

verschillende onderzoeksgebieden van ‘framing’ die kunnen voorkomen in persberichten: 

het ‘framen’ van situaties; waarbij de relaties tussen individuen in de samenleving op een 

bepaalde manier gepresenteerd worden, het ‘framen’ van objecten; waarbij bepaalde 

eigenschappen van mensen of zaken worden geaccentueerd en andere worden 

weggelaten, het ‘framen’ van keuzes; waarbij in positieve of negatieve termen gesproken 

wordt over alternatieve keuzes, het ‘framen’ van het overgaan tot actie of het uitvoeren van 

een bepaalde handeling; waarbij de positieve of negatieve kanten van een actie benadrukt 

worden, het ‘framen’ van sociale kwesties die door verschillende partijen beargumenteerd 

kunnen worden, het ‘framen’ van verantwoordelijkheid voor een bepaalde gebeurtenis; 

waarbij de verantwoordelijkheid bij bijvoorbeeld één persoon wordt neergelegd en tot slot 

het ‘framen’ van nieuws.  

 

In dit onderzoek is gekeken naar verschillende frames die voor kunnen komen in de 

verschillende typen persberichten en die invloed kunnen hebben op de corresponderende 

vrije publiciteit. Voornamelijk het ‘framen’ van objecten en het ‘framen’ van de gebeurtenis of 

handeling staan daarbij centraal. Bij het analyseren van de frames is uitgegaan van de ‘list 

of frames’ benadering die Tankard (2001) beschrijft als een effectieve manier voor het 

analyseren van het gebruik van frames in nieuwsberichten. De volgende stappen dienen 

daarbij gevolgd te worden: maak ten eerste een duidelijke lijst van verschillende frames die 

voor kunnen komen, noteer voor ieder frame de kernwoorden, symbolen en pakkende 

zinnen die bij een bepaald frame passen, gebruik de frames als variabelen die gecodeerd 

worden bij inhoudsanalytisch onderzoek en laat tot slot het materiaal coderen door 

codeerder(s) (Tankard, 2001). In dit onderzoek is ook gebruik gemaakt van deze ‘list of 

frames’ techniek. Daarbij zijn er vier soorten frames onderscheiden die voor kunnen komen 

in het persbericht en daarmee invloed kunnen uitoefenen op de corresponderende vrije 

publiciteit. De volgende frames zijn onderzocht: de centrale partij, de presentatie van de 

organisatie, de reden voor de gebeurtenis en de ondersteuning van de gebeurtenis. De vier 

verschillende soorten frames worden kort toegelicht. 

 

• Centrale partij 

In een pers- of nieuwsbericht is er vaak één bepaalde partij nauw betrokken bij een 

gebeurtenis. Het onderwerp van de kernboodschap van het persbericht wordt bestempeld 

als de centrale partij. De centrale partij, is de partij die het meest prominent aanwezig is in 

de kop, subkop en lead (kernboodschap) van het persbericht. Verschillende eigenschappen 

en kenmerken van deze partij komen nadrukkelijk naar voren in de kernboodschap, ofwel 

het ‘framen’ van objecten (Hallahan, 1999b). De partij die centraal aanwezig zou kunnen zijn 

in het persbericht is dan ook het bedrijf van waaruit het persbericht geschreven is of het 
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product dat gelanceerd wordt. Dit met het oog op het ‘promoten’ van het bedrijf en daarmee 

op het creëren van naamsbekendheid. Andere partijen die nadrukkelijk naar voren kunnen 

komen: het publiek, het product/dienst van het bedrijf, een betrokken persoon, de 

gebeurtenis zelf (bijvoorbeeld een fusie of overname), de Nederlandse bevolking of een 

andere partij. 

 

• Presentatie van de organisatie 

Het tweede frame ‘de presentatie van de organisatie’ geeft weer hoe het bedrijf wordt 

gepresenteerd in het pers- en nieuwsbericht. De focus ligt hierbij op de manier waarop het 

bedrijf in combinatie met de kernboodschap gepresenteerd wordt. Om er voor te zorgen dat 

een persbericht succesvol is en daarmee leidt tot gunstige media-aandacht, is het van 

belang dat het bedrijf genoemd wordt in het nieuwsbericht. Daarnaast is het, met het oog op 

een positief imago, van belang dat het bedrijf op een positieve manier gerepresenteerd 

wordt in het nieuwsbericht. Vandaar dat wellicht de presentatie van het bedrijf in het 

persbericht, te weten: actief aanwezig, neutraal, afwezig, invloed kan hebben op het succes 

van een persbericht. De organisatie neemt verantwoording voor wat er in het persbericht 

gezegd wordt. Een vrijwel afwezige organisatie in het persbericht kan als doel hebben dat 

het bedrijf niet zozeer in verband gebracht wil worden met de informatie in het persbericht. 

Dit kan leiden tot een nadelige representatie in het nieuwsbericht. Een organisatie die 

nadrukkelijk aanwezig is in het persbericht kan er daarnaast voor zorgen dat het persbericht 

niet leidt tot publicatie, omdat het lijkt alsof het bedrijf zichzelf te veel ‘promoot’. 

 

• Reden voor de gebeurtenis 

Het derde frame ‘de reden voor de gebeurtenis’ kan positief, neutraal of negatief beschreven 

worden. Vanuit de adviesliteratuur is duidelijk geworden dat het gebruik van de vijf 

journalistieke w’s en de hoe-vraag een adviesregel voor het schrijven van persberichten is 

die vrijwel altijd wordt nageleefd (Jacobs, 1999). Eén van die w-vragen is de waarom vraag. 

Volgens adviesliteratuur geeft deze vraag het belang van bepaalde informatie in het 

persbericht aan voor de journalist (Graaf & Steinmetz, 2006). Het geeft dus aan waarom de 

journalist de informatie zou moeten gebruiken. Op die manier kan het frame ‘de reden voor 

de gebeurtenis’ positief, neutraal of negatief belicht worden om daarmee de journalist te 

overtuigen van de nieuwswaardigheid van de informatie uit het persbericht.  

 

• Ondersteuning van de gebeurtenis 

Het vierde frame is ‘de ondersteuning van de gebeurtenis’. De informatie dat een bedrijf een 

nieuw product of dienst introduceert is vaak niet nieuwswaardig genoeg om te leiden tot 

publiciteit, voornamelijk niet voor publiciteit in dagbladen. Persvoorlichters zijn ervan 

overtuigd dat nieuws gecreëerd kan worden. Een kenmerk daarvan is het voorkomen van 

zogenaamde ‘pseudo-events’, ofwel gecreëerde gebeurtenissen (Boorstin, 1971). De 

verwerking van een ‘pseudo-event’ in een persbericht zorgt ervoor dat de informatie uit een 

persbericht nieuwswaardig(er) gemaakt wordt. Een dergelijke 'pseudo-event’ kan er dus 

voor zorgen dat nieuws rondom een bedrijf ontstaat of nieuwswaardiger wordt. Naast een 
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‘pseudo-event’ kan de informatie of de gebeurtenis in een persbericht ondersteund worden 

met kenmerken die ervoor zorgen dat de informatie in een persbericht nieuwswaardiger 

wordt. Zo zou de gebeurtenis verband kunnen hebben met liefdadigheid en cultuur/natuur. 

Deze kenmerken spelen in op de nieuwswaarden ‘human interest’, en ‘nabijheid’ 

(Shoemaker & Reese, 1996). Zo kan het ondersteunen van de gebeurtenis door middel van 

liefdadigheid alledaagse drama's van gewone mensen aankaarten (human interest) of 

belangrijke gebeurtenissen centraal stellen. De ondersteuning van cultuur/natuur kan tevens 

inspelen op de nieuwswaarde ‘nabijheid’. Een andere vorm van ondersteuning die voor kan 

komen in het persbericht is het presenteren van onderzoeksgegevens die de gebeurtenis of 

de informatie ondersteunen. Voor journalisten is het belangrijk om zo objectief mogelijk te 

schrijven en om feiten van meningen en leugens te scheiden (Schudson, 2001). Op die 

manier kan het aanhalen van onderzoek ervoor zorgen dat de informatie gegrond lijkt en 

daardoor dus een feit is. Het is de taak van de journalist om feiten te rapporteren, vandaar 

dat het aanhalen van onderzoek ervoor kan zorgen dat de informatie geloofwaardiger is en 

eerder leidt tot publicatie. Het aanhalen van onderzoek kan er bovendien voor zorgen dat 

het voor journalisten makkelijker te achterhalen is of de gegeven informatie juist is. 

 

Gezien de ‘framing’ in nieuwsberichten en gezien het feit dat persvoorlichters de aandacht 

van de journalist willen trekken, is het gebruik van 'frames' in persberichten te verklaren. Op 

die manier kiest de persvoorlichter namelijk een bepaalde invalshoek die de journalist en/of 

het publiek aanspreekt en kan de persvoorlichter de nieuwswaarde van het bericht duidelijk 

maken aan de journalist. Daarnaast kan de persvoorlichter bepaalde aspecten 

nadrukkelijker presenteren dan anderen om op die manier in te spelen op het selectiegedrag 

van de journalist.  

 

Afbeeldingen 

Het gebruik van afbeeldingen in de vorm van foto's is een inhoudelijk kenmerk dat veel 

gebruikt wordt in nieuwsberichten. Afbeeldingen kunnen er namelijk voor zorgen dat de 

informatie makkelijker en beter te onthouden is. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het 

gebruik van relevante afbeeldingen in combinatie met tekst een positief effect heeft op het 

onthouden van de informatie (Levie & Lentz, 1982; David, 1998). Het gebruik van 

afbeeldingen in online nieuwsberichten is ook een effectief middel om de aandacht van de 

lezer te trekken. Zo is uit onderzoek van Knobloch, Hastall, Zilmann & Calisson (2003) 

gebleken dat er een effect bestaat tussen het gebruik van tekstgerelateerde afbeeldingen in 

online nieuwsberichten op het selecteren en lezen van het bericht. Er is echter wel een 

verschil in type afbeelding te maken, beangstigende afbeeldingen leiden namelijk eerder tot 

selectief leesgedrag dan neutrale afbeeldingen. Afbeeldingen in nieuwsberichten blijken dus 

een positief effect te hebben op het onthouden, begrijpen en selecteren van informatie. Op 

die manier kunnen afbeeldingen in persberichten dienen als een kenmerk van het 

‘voorgeformuleerde’ karakter van persberichten. De journalist zou de afbeelding, indien 

relevant, direct uit het persbericht over kunnen nemen bij publicatie.  
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Een andere reden voor het mogelijke succes van het gebruik van afbeeldingen in 

persberichten, is dat het gebruik van afbeeldingen in overtuigende teksten de aandacht van 

de lezer trekt (Hoeken, 1998). Op die manier zou een persbericht met afbeeldingen eerder 

de aandacht van de journalist kunnen trekken dan een persbericht zonder afbeelding. 

Bovendien blijkt dat het gebruik van relevante afbeeldingen in de tekst een positief effect 

heeft op het selectie- en leesproces van de lezer (Knobloch et al., 2003). In dat geval 

zouden relevante afbeeldingen de aandacht van de journalist kunnen trekken en daarmee 

mogelijk invloed kunnen hebben op het selectieproces van de journalist. Een relevante 

afbeelding dient ook het publiek te beïnvloeden. Hier is sprake van een dubbel publiek, de 

afbeeldingen kunnen de aandacht van de journalist trekken en de journalist overtuigen van 

de nieuwswaardigheid van het bericht. De journalist beoordeelt welk effect hij verwacht dat 

de afbeelding heeft op het publiek. Indien de journalist de afbeelding relevant vindt, zal hij 

deze selecteren en gebruiken bij het schrijven van een nieuwsbericht. De afbeelding dient 

dus zowel de aandacht van de journalist te trekken als een positief effect te hebben op het 

publiek.  

 

Naar het gebruik van afbeeldingen in persberichten is, in tegenstelling tot het gebruik van 

afbeeldingen in nieuwsberichten, nog niet veel onderzoek gedaan. In de data die in dit 

onderzoek gebruikt zijn, kwamen een aantal persberichten voor die afbeeldingen bezaten. 

Deze afbeeldingen toonden bijvoorbeeld het nieuwe product dat gelanceerd werd. Het 

gebruik van afbeeldingen in persberichten is als inhoudelijk kenmerk meegenomen in dit 

onderzoek. Het gebruik van foto’s in persberichten schijnt, volgens een vakpublicatie, een 

positief effect te hebben op het selectieproces van de journalist. Volgens Mies (2002) 

vergroot het gebruik van foto’s in persberichten de kans dat het persbericht leidt tot 

corresponderende publicaties. Het is echter niet duidelijk hoe Mies (2002) aan deze 

informatie komt. Het zou verklaard kunnen worden vanuit de theorie van het voorformuleren 

van persberichten. Een relevante foto in een persbericht kan goede informatie zijn, die 

eenvoudig is over te nemen door de journalist. In tegenstelling tot een positief effect, zou het 

gebruik van afbeeldingen ook een negatief effect kunnen hebben op het succes van het 

persbericht. Verwacht wordt dat de kritische journalist liever zelf op zoek gaat naar 

beeldmateriaal in plaats van dat hij de afbeelding kopieert uit het persbericht. De mate 

waarin het gebruik van afbeeldingen in persberichten succesvol is, kan afhangen van 

verschillende factoren. Het type persbericht en de timing zouden daarbij een rol kunnen 

spelen. Wanneer een journalist een deadline nadert zal hij eerder geneigd zijn om een 

relevante afbeelding over te nemen, dan wanneer hij nog veel tijd heeft. Bovendien zal een 

afbeelding niet in ieder persbericht een zinvolle toevoeging zijn.  

§2.2.5 Stilistische kenmerken  

 

Promotionele stijl 

Een belangrijk kenmerk van nieuwsberichten en daarmee het ‘voorgeformuleerde’ karakter 

van persberichten is dat het bericht zo objectief mogelijk moet zijn. Dit gezien het feit dat de 
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journalistiek onderhevig is aan de norm van objectiviteit (Schudson, 2001). Dat wil zeggen 

dat de journalist geacht wordt om bij het schrijven van een artikel zo objectief mogelijk te 

werk te gaan en dat hij zich daarbij beroept op de feiten en de feiten scheidt van leugens en 

meningen. In adviesliteratuur wordt het gebruik van promotioneel taalgebruik dan ook 

afgeraden en wordt aangeraden om een zo objectief mogelijke stijl te hanteren (Graaf & 

Steinmetz, 2006; Mies, 2002). Een persbericht met een meer persuasieve stijl kan de 

journalist afschrikken of kan zelfs leiden tot irritatie. Journalisten houden namelijk niet van 

een subjectieve of promotionele stijl in persberichten (Schudson, 2001). Een persbericht met 

een persuasieve stijl lijkt namelijk meer op een advertentie dan op een objectief 

nieuwswaardig feit. Onderzoek onderschrijft dat het gebruik van een persuasieve stijl in 

persberichten een negatief effect heeft op het selectiegedrag van journalisten. Zo blijkt dat 

persberichten met promotionele taalkenmerken leiden tot minder publiciteit dan 

persberichten met een objectieve stijl (Hoeken & Westbeek (1997)). Ander onderzoek toont 

aan dat het gebruik van wervende taalkenmerken in persberichten voorkomt en dat deze 

taalkenmerken wel degelijk in persberichten gebruikt kunnen worden (Pander Maat, 2007). 

Dit is afhankelijk van het type persbericht, het medium en de hoeveelheid promotionele 

kenmerken die gebruikt zijn. Zo zullen journalisten van ‘special interest’ media eerder wat 

subjectiever taalgebruik in een persbericht accepteren dan een journalist van een krant 

(Pander Maat, 2007). Al met al wordt het nog steeds niet aangeraden om een persuasieve 

stijl te hanteren in persberichten. Vanuit de adviesliteratuur (Mies, 2002; Graaf & Steinmetz, 

2006; Jacobs, 1999; Schudson, 2001) en eerder onderzoek (Hoeken & Westbeek, 1997; 

Jacobs, 1989) wordt afgeraden om een persuasieve stijl te hanteren in persberichten. In dit 

onderzoek zal worden onderzocht of kenmerken van een persuasieve stijl bijdragen aan het 

succes van het type persbericht en welke invloed het heeft op de corresponderende vrije 

publiciteit. Aangezien vier verschillende typen persberichten centraal staan in dit onderzoek, 

zal ook onderzocht worden of het effect van het promotionele taalgebruik op de 

corresponderende vrije publiciteit afhankelijk is van het type persbericht. 

 

Zelfreferentie vanuit de derde persoon 

Naast het mijden van promotionele kenmerken, zijn er nog meer stijlkenmerken die in 

persberichten gebruikt worden en die duiden op het objectieve en ‘voorgeformuleerde’ 

karakter van het persbericht. Het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon is een 

goed voorbeeld hiervan. Jacobs (1999) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van 

zelfreferentie vanuit de derde persoon. Uit zijn onderzoek is gebleken dat het gebruik van 

een perspectief vanuit de derde persoon een veel gebruikte manier is om een objectieve stijl 

te creëren in persberichten. Kenmerken van het hanteren van een dergelijk perspectief zijn: 

zelfreferentie vanuit de derde persoon in de vorm van het personifiëren van de bedrijfsnaam 

en het terugverwijzen naar het bedrijf door middel van persoonlijke voornaamwoorden 

vanuit de derde persoon (hij/zij/het, zij). Op die manier creëert de persvoorlichter afstand 

tussen het bedrijf en het persbericht en lijkt het persbericht geschreven te zijn door een 

onafhankelijke derde persoon, ofwel de journalist. Door het gebruik van deze 

perspectiefkenmerken wordt er naast een ‘voorfgeformuleerd’ karakter tevens een 
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objectieve stijl gecreëerd die aan de ene kant de journalist kan overtuigen van de 

feitelijkheid en geloofwaardigheid van het bericht en aan de andere kant het voor de 

journalist eenvoudig maakt om delen van het bericht letterlijk over te nemen bij publicatie 

(Mc Laren & Gurǎu, 2005). Het voorkomen van vormen van zelfreferentie vanuit de derde 

persoon kan dan ook effect hebben op het selectiegedrag van de journalist. Daarnaast kan 

de invloed van zelfreferentie vanuit de derde persoon verschillen per type persbericht. 

Volgens Jacobs (1999) worden vooral in bedrijfspersberichten en productpersberichten vaak 

vormen van zelfreferentie vanuit de derde persoon toegepast. Op die manier doet het bedrijf 

namelijk voorkomen dat zij een onafhankelijke partij is en probeert het bedrijf zodoende 

media-aandacht te verkrijgen. Hieruit kan opgemaakt worden dat verschillende typen 

persberichten verschillen in het gebruik van vormen van zelfreferentie. 

 

Citaten 

Een ander kenmerk van het voorgeformuleerde karakter van persberichten dat effect kan 

hebben op het selectiegedrag van de journalist, is het gebruik van citaten (Jacobs, 1999). In 

nieuwsberichten is het gebruik van citaten, ofwel de directe rede, een veelvoorkomend 

kenmerk. Door citaten te gebruiken, kan de journalist toch enige vorm van subjectiviteit 

inbouwen in het nieuwsbericht. Hij brengt namelijk andermans meningen naar voren. Op die 

manier kan de journalist de tekst levendiger maken en toch de objectieve stijl van het 

nieuws behouden. Naast een kenmerk van het ‘voorgeformuleerde’ karakter van het 

persbericht is het gebruik van de directe rede (citaten) dus ook een objectiverend middel 

(Jacobs, 1999). De schrijver van het persbericht houdt zich neutraal, want hij citeert alleen 

wat iemand anders gezegd heeft. Het gebruik van citaten lijkt dus een effectief middel in 

nieuwsberichten.  

 

Het gebruik van citaten in persberichten wordt vanuit het ‘voorgeformuleerde’ karakter van 

het persbericht aangeraden (Sleurs et. al, 2003; Mies, 2002). Of het gebruik van citaten in 

persberichten een positief effect heeft op het selectiegedrag van de journalist en of het 

effect van citaten verschilt per type persbericht, wordt nader onderzocht in dit onderzoek. Uit 

onderzoek van Sleurs, et al. (2003) blijkt dat citaten in persberichten 'pseudo-citaten' zijn. 

Dat wil zeggen dat deze citaten niet letterlijk presenteren wat iemand anders gezegd heeft. 

De citaten worden ook deels door de persvoorlichters zelf gecreëerd. Hierdoor kunnen deze 

citaten niet gezien worden als een objectief of feitelijk gegeven. Dit zou erop kunnen wijzen 

dat citaten in persberichten geen positief effect hebben op het selectiegedrag van de 

journalist. 

§2.3 Succesvariabelen 

Om te bepalen of een persbericht succesvol te noemen is, kan gekeken worden naar de 

mate waarin de doelstellingen die het persbericht beoogt, behaald worden. Hierbij staat ten 

eerste het opleveren van vrije publiciteit centraal. Zo is het vanzelfsprekend dat een 

succesvol persbericht vrije publiciteit oplevert. Een persbericht dat geen corresponderende 
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vrije publiciteit genereert, bereikt namelijk niet zijn beoogde publiek. Naast het opleveren 

van vrije publiciteit speelt de omvang van de gegenereerde publiciteit een belangrijke rol. 

Een persbericht dat slechts één kleine publicatie in een regionaal blad met een laag bereik 

oplevert, is vanzelfsprekend minder succesvol te noemen dan een persbericht dat meerdere 

grote publicaties in landelijke dagbladen oplevert. De hoeveelheid, de grootte en het bereik 

van de corresponderende vrije publiciteit speelt daarmee een belangrijke rol in het bepalen 

van het succes van een persbericht. 

 

Ten tweede is de manier waarop de informatie uit het persbericht in de media terecht komt 

een belangrijke, misschien nog wel belangrijkere succesfactor van het persbericht. Een 

persbericht kan zowel direct als indirect gebruikt worden door de journalist (Mies, 2002). 

Wanneer een persbericht indirect gebruikt wordt, vormt het voor de journalist een aanleiding 

om ergens over te schrijven. De journalist kan naar aanleiding van het onderwerp van een 

persbericht bijvoorbeeld een interview, achtergrondverhaal of onderzoek daarover uitvoeren. 

Op die manier wordt de kernboodschap van het persbericht vaak niet overgenomen in het 

nieuwsbericht en bereikt de boodschap niet het gewenste publiek. Het overnemen van grote 

delen van het persbericht kan gezien worden als een succesfactor (Jacobs, 1998), omdat op 

die manier de kernboodschap (grotendeels) van het persbericht wel het algemene publiek 

bereikt. Voor het bepalen van het succes van een persbericht is het dan ook belangrijk om 

te kijken of het nieuwsbericht (grotendeels) dezelfde boodschap bevat als het persbericht. 

Bovendien is het belangrijk dat de bedrijfsnaam genoemd wordt in het nieuwsbericht en dat 

deze op een positieve manier naar voren komt. De informatie of bedrijfsnaam uit het 

persbericht kan namelijk ook op een andere, negatieve manier overgenomen worden in het 

persbericht. Negatieve publiciteit kan de geloofwaardigheid van een bedrijf aantasten en op 

die manier het imago van een bedrijf schade toebrengen (Hoeken & Renkema, 1998). Een 

persbericht dat negatieve publiciteit oplevert is daarom niet succesvol te noemen. Door 

middel van het persbericht wil het bedrijf positieve media-aandacht verkrijgen en daarmee 

het bedrijf als het ware ‘promoten’. Voor het bedrijf is het dan ook belangrijk dat de  

bedrijfsnaam genoemd wordt in het nieuwsbericht en dat deze op een positieve manier naar 

voren komt. 

 

Ten derde is het van belang dat de informatie uit het persbericht de juiste doelgroep bereikt. 

Om ervoor te zorgen dat een persbericht leidt tot succesvolle corresponderende vrije 

publiciteit is het belangrijk dat het persbericht terecht komt bij het beoogde publiek. 

Persvoorlichters sturen de persberichten dan ook vaak naar een selecte groep journalisten, 

die schrijven voor het beoogde publiek. Aangezien de persberichten die de data vormen 

voor dit onderzoek naar een geselecteerde groep journalisten is uitgestuurd, wordt ervan 

uitgegaan dat het persbericht (een groot deel van) de doelgroep bereikt bij publicatie in de 

desbetreffende media.  

 

De volgende succesvariabelen zijn onderscheiden in dit onderzoek: 
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- De omvang van de corresponderende vrije publiciteit: het aantal, de grootte en het 

bereik van de publicaties die een persbericht oplevert. 

- Het grotendeels of volledig overnemen van de kernboodschap: wanneer een 

publicatie de kernboodschap (de vijf journalistieke w's en de hoe-vraag) van het 

persbericht grotendeels of volledig overneemt is de publicatie succesvol te 

noemen.  

- Het noemen van de bedrijfsnaam op een positieve manier. Naast een informatief 

doel, beoogt het persbericht ook een promotioneel doel. Met het persbericht 

probeert een bedrijf namelijk positieve media-aandacht te genereren. Wanneer het 

bedrijf helemaal niet wordt genoemd in het persbericht dan zal het bedrijf voor 

zichzelf geen positieve publiciteit creëren.  

§2.4 Hypotheses 

Uit de literatuur die in de vorige paragrafen behandeld is, zijn een aantal hypotheses en 

deelvragen afgeleid. In deze paragraaf worden de gevormde hypotheses kort toegelicht en 

per deelvraag gepresenteerd.  

 

Dit onderzoek analyseert verschillende typen persberichten en de omvang en de kwaliteit 

van de corresponderende vrije publiciteit. Het richt zich op de vraag of de invloed van 

inhoudelijke en stilistische kenmerken op de corresponderende vrije publiciteit afhankelijk is 

van het type persbericht. De onderzoeksvraag luidt als volgt: wat is de invloed van 

inhoudelijke en stilistische kenmerken van verschillende typen persberichten op de omvang 

en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit?  

 

Dit onderzoek kenmerkt zich door de focus te leggen op de invloed van het type persbericht 

op hoe een succesvol persbericht geschreven wordt. Op grond van de theorieën die aan 

bod komen in paragraaf 2.2.2, wordt verwacht dat het type persbericht wel degelijk kan 

verschillen in omvang en kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. Daarnaast 

wordt op basis van het onderzoek van Pander Maat (2007) verondersteld dat het type 

persbericht invloed kan hebben op het effect dat inhoudelijke en stilistische kenmerken van 

persberichten hebben op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije 

publiciteit. Over de verschillende typen persberichten is te weinig informatie bekend om 

gegronde hypotheses af te leiden. Bij deelvraag 1 zijn daarom geen hypotheses opgesteld, 

deelvraag 1 luidde: 

 

Deelvraag1: verschillen type persberichten in de omvang en de kwaliteit van de 

corresponderende vrije publiciteit die zij opleveren? 

 

Het effect van het gebruik van ‘framing’ in persberichten op het selectiegedrag van de 

journalist wordt onderzocht. Onderzoek van Lagerwerf et al. (2005) toont aan dat het 

gebruik van verschillende frames invloed kan hebben op de kwaliteit van de 
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corresponderende vrije publiciteit. Bovendien komt uit lezersonderzoek naar voren dat het 

gebruik van ‘frames’ ervoor kan zorgen dat selectief leesgedrag gestimuleerd wordt en dat 

de lezer zich langere tijd focust op het ‘geframede’ tekstgedeelte (Zillmann et al., 2004). Op 

die manier kan het ‘framen’ van bepaalde aspecten van de gebeurtenis in een persbericht 

ervoor zorgen dat de journalist zich daarop focust. Door middel van een ‘frame’ kan een 

gebeurtenis vanuit een bepaalde invalshoek gepresenteerd worden. Wanneer 

persvoorlichters de meest belangrijke en nieuwswaardige informatie op een bepaalde 

manier ‘framen’, kan dat invloed hebben op het selectiegedrag van de journalist. Het effect 

van bepaalde frames zou kunnen verschillen per type persbericht. Daar de vier 

verschillende frames door middel van een ´list of frames´ benadering zijn geanalyseerd, is er 

te weinig bekend over de vier frames afzonderlijk. Deelvraag 2 luidt als volgt: 

 

Deelvraag 2a: wat is het effect van frames (centrale partij, representatie van de organisatie, 

reden voor de gebeurtenis en ondersteunen van de gebeurtenis) in verschillende 

persberichten op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit? 

 

In paragraaf 2.2.5 werd duidelijk dat afbeeldingen invloed kunnen hebben op het 

selectieproces van de lezer. Het gebruik van relevante afbeeldingen kan er namelijk voor 

zorgen dat de aandacht van de lezer getrokken wordt, dat de aandacht van de lezer langer 

vastgehouden wordt en dat de lezer de informatie beter onthoudt (Hoeken, 1998; Knobloch 

et al., 2003; Levie & Lentz, 1982). Afbeeldingen kunnen dus een positief effect hebben op 

het selectieproces van de lezer. De journalist is de lezer van het persbericht en kan op die 

manier dus beïnvloed worden door afbeeldingen. Verondersteld wordt dan ook dat het 

gebruik van afbeeldingen in persberichten een positief effect kan hebben op het 

selectiegedrag van de journalist. Bovendien wordt onderzocht of een mogelijke invloed van 

afbeeldingen op de corresponderende vrije publiciteit verschilt per type persbericht. 

 

Deelvraag 2b: wat is de invloed van afbeeldingen in verschillende typen persberichten op de 

omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit? 

 

Hypothese 1: het gebruik van relevante afbeeldingen in persberichten heeft een positief 

effect op het selectiegedrag van de journalist.  

 

In paragraaf 2.2.6 kwam naar voren dat het gebruik van een promotionele stijl vaker 

afgeraden dan aangeraden wordt in de adviesliteratuur. Daarnaast blijkt ook uit onderzoek 

dat het gebruik van een promotionele stijl in persberichten niet effectief is. Uitgaande van de 

heersende opvatting dat het gebruik van een promotionele stijl in persberichten een negatief 

effect heeft op het selectiegedrag van de journalist en dat journalisten objectieve informatie 

prefereren (Bell, 1991; Hoeken & Westbeek, 1997; Schudson, 2001), wordt verwacht dat het 

gebruik van promotionele kenmerken in persberichten een negatief effect heeft op zowel de 

omvang als de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. Verondersteld wordt dat, 

uitgaande van het onderzoek van Pander Maat (2007), het effect van een promotionele stijl 
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afhankelijk is van het type persbericht. Een promotionele stijl zal daarbij vaker in 

productpersberichten voorkomen dan in andere typen persberichten. Persberichten die 

uitkomsten van onderzoek presenteren en informatie geven over bedrijfsinterne zaken 

zullen objectiever taalgebruik hanteren. Dit, voornamelijk vanwege de doelgroep waarop zij 

zich richten. Productpersberichten richten zich naar verwachting vooral op ‘special interest’ 

media (Pander Maat, 2007). De andere typen persberichten zullen zich voornamelijk richten 

op regionale kranten (evenementpersberichten), landelijke kranten en vakbladen 

(onderzoekspersberichten en bedrijfspersberichten). Of het type persbericht van invloed is 

op het effect dat een promotionele stijl in persberichten heeft op de corresponderende vrije 

publiciteit wordt ook onderzocht. Hierover kunnen echter geen gegronde hypotheses 

afgeleid worden. 

 

Deelvraag 3a: wat is de invloed van het gebruik van een promotionele stijl in verschillende 

typen persberichten op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit? 

 

Hypothese 2: het gebruik van een promotionele stijl in persberichten heeft een negatief 

effect op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. 

 

In paragraaf 2.1 en 2.2.4 werd duidelijk dat journalisten persberichten prefereren die in de 

stijl van nieuwsberichten zijn geschreven. Vanuit de gedachte dat het ‘voorgeformuleerde’ 

karakter van persberichten een positief effect heeft op het selectieproces van de journalist, 

wordt verwacht dat het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon een positief effect 

heeft op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. Daarnaast 

wordt verwacht dat het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon vooral in 

productpersberichten een positief effect heeft. Dit, omdat de persvoorlichter daarmee een 

soort afstand creëert tussen het bedrijf en het bericht (Jacobs, 1998). In 

productpersberichten ligt de focus namelijk op een dienst of product van het bedrijf zelf. Of 

het type persbericht invloed heeft op het effect van zelfreferentie vanuit de derde persoon op 

de omvang en kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit wordt tevens onderzocht. 

 

Deelvraag 3b: Wat is de invloed van het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon 

in persberichten op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit? 

 

Hypothese 3: het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon in verschillende typen 

persberichten heeft een positieve invloed op de omvang en de kwaliteit van de 

corresponderende vrije publiciteit. 

 

Hypothese 4: het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon in productpersberichten 

heeft een grotere invloed op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije 

publiciteit dan in de andere typen persberichten. 
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Zoals in paragraaf 2.2.6 naar voren is gekomen, worden citaten veel gebruikt in 

nieuwsberichten. Op die manier kan de journalist de tekst namelijk levendiger maken, 

zonder de objectiviteitnorm te schaden. Ervan uitgaande dat journalisten het liefst 

persberichten met een ‘voorgeformuleerd’ karakter ontvangen en dat zij graag gebruik 

maken van citaten in hun artikelen, wordt verwacht dat het gebruik van citaten in 

persberichten een positief effect heeft op de omvang en kwaliteit van de corresponderende 

vrije publiciteit. Verder wordt onderzocht of het type persbericht van invloed is op het effect 

dat citaten hebben op de corresponderende vrije publiciteit. 

 

Deelvraag 3c: wat is de invloed van het gebruik van citaten in verschillende typen 

persberichten op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit? 

 

Hypothese 5: het gebruik van citaten in persberichten heeft een positieve invloed op de 

omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit.
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3 Methode 

In dit hoofdstuk worden de steekproef en de instrumentatie van het onderzoek besproken. 

Om te kunnen onderzoeken welke inhoudelijke en stilistische kenmerken in verschillende 

typen persberichten ertoe bij kunnen dragen dat een persbericht gewenste vrije publiciteit 

genereert, is in dit onderzoek een selectie van persberichten en corresponderende vrije 

publiciteit gemaakt. Om een gevarieerd databestand van persberichten en 

corresponderende publicaties te creëren, is contact gezocht met een communicatieadvies- 

en PR- bureau. Verschillende typen persberichten en de daarmee corresponderende 

publicaties zijn daar verzameld en zijn door middel van een inhoudsanalyse onderzocht op 

het voorkomen van vier soorten frames, het gebruik van afbeeldingen, het gebruik van 

promotionele kenmerken, het gebruik van citaten en het gebruik van zelfreferentie vanuit de 

derde persoon .Van deze kenmerken is onderzocht welk effect zij hebben op de omvang 

van de corresponderende vrije publiciteit en op de kwaliteit van de corresponderende vrije 

publiciteit.  

§3.1 Materiaal 
 

De steekproef 

Bij een communicatieadvies- en PR-bureau is een selectie van persberichten en daarmee 

corresponderende vrije publiciteit gemaakt. Aangezien het communicatie- en PR- bureau 

beschikt over een persberichtentool waarin alle verzonden persberichten vanaf 2009 staan 

opgeslagen, konden veel persberichten geraadpleegd worden. Om de database enigszins in 

te perken is besloten om op basis van de datum van het verzenden van het persbericht een 

aselecte steekproef te nemen van de opgeslagen persberichten. De steekproef omvat 

persberichten die tussen juni 2010 en januari 2011 zijn verschenen. Hiervoor is gekozen, 

omdat op die manier de meest recente persberichten geanalyseerd konden worden en de 

corresponderende vrije publiciteit van deze periode compleet was. De start van de 

dataverzameling was halverwege de maand maart en op dat moment zouden alle 

corresponderende publicaties van de in januari verzonden persberichten al verschenen 

moeten zijn. Publicaties dienden namelijk binnen maximaal twee maanden na het 

verzenden van het persbericht verschenen te zijn. De corresponderende vrije publiciteit kon 

gevonden worden in een apart publicatieoverzicht. Alle publicaties in landelijke kranten, 

vakbladen, artikelen in ´special interest’ magazines, huis-aan-huis bladen en regionale 

kranten werden geselecteerd. Hierbij konden de publicaties zowel offline als op het internet 

zijn verschenen.  

 

Om te bepalen welke artikelen daadwerkelijk als corresponderende vrije publiciteit 

beschouwd konden worden, is een aantal criteria voor de selectie van de data opgesteld. 

Alle artikelen uit de vrije publiciteit waarin de naam van de betreffende opdrachtgever, de 
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naam van het evenement of het specifieke onderwerp voorkwam, werden geselecteerd door 

twee knipseldiensten te weten; E-knip (online verschenen publicaties) en de Knipseldienst 

(verschenen publicaties in gedrukte media). De relevante artikelen werden verwerkt in een 

online publicatieoverzicht. Vanuit dat online publicatieoverzicht zijn de voor dit onderzoek 

relevante artikelen geselecteerd. Het eerste criterium dat daarbij gehanteerd werd, was het 

tijdsbestek waarbinnen de publicaties waren verschenen. Voor het selectieproces is 

besloten dat publicaties in verschillende media geselecteerd werden wanneer deze binnen 

een bepaalde tijd na het versturen van het persbericht waren verschenen. Publicaties in 

dagbladen en online publicaties werden geselecteerd wanneer deze binnen vier dagen na 

het versturen van het persbericht waren verschenen. Publicaties in weekbladen werden 

geselecteerd wanneer deze binnen twee weken na het versturen van het persbericht waren 

verschenen en artikelen in maandbladen werden geselecteerd wanneer deze binnen twee 

maanden nadat het persbericht verzonden was, verschenen waren. Het tijdsbestek 

waarbinnen de publicaties verschenen dienden te zijn, is bepaald op grond van de 

regelmaat waarmee de edities van het type medium uitgebracht werden. Naast het feit dat 

de publicaties die als corresponderende vrije publiciteit werden meegerekend binnen een 

bepaalde tijd verschenen diende te zijn, was het specifieke onderwerp van het persbericht 

en de publicaties van belang. Aangezien de knipseldiensten al een selectie gemaakt hadden 

van de corresponderende publicaties en de relevante publicaties in een digitale database 

stonden, was het specificeren van de corresponderende artikelen op basis van het 

onderwerp niet meer nodig. Wanneer er echter een corresponderend artikel langskwam dat 

een totaal andere gebeurtenis betrof en wel gekenmerkt was als relevante 

corresponderende publicatie, is deze buiten beschouwing gelaten.  

 

Het corpus   

De persberichten uit het corpus zijn onder te verdelen in verschillende typen persberichten. 

Op grond van de inhoud van het persbericht zijn er vier typen persberichten te 

onderscheiden:  

 

• Productpersberichten: persberichten waarin een nieuw product of dienst van een 

bedrijf, instelling of organisatie geïntroduceerd wordt. 

• Bedrijfspersberichten: persberichten waarin interne bedrijfsinformatie aan bod 

komt, zoals personeelswijzigingen, fusies, overnames en reorganisaties. 

• Evenementpersberichten: persberichten waarin een evenement met culturele of 

filantropische doeleinden wordt aangekondigd. 

• Onderzoekspersberichten: persberichten waarin de uitkomsten van onderzoek 

gepresenteerd worden. 

 

De corresponderende publicaties kwamen terecht in verschillende soorten media. De media 

die zijn onderscheiden: landelijke dagbladen, vakbladen, ‘special interest’ magazines, ‘huis-

aan-huis’ bladen en regionale dagbladen. Voor de online publicaties is ook nog een aparte 

groep te onderscheiden die bestaat uit publicaties die verschenen zijn op ‘online media', die 
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alleen via het internet te bereiken zijn. Daarbij gaat het om media als ‘nu.nl’ en vakspecifieke 

websites als ‘Eufin.nl’. Voor deze online bronnen zijn ook journalisten benaderd en daarom 

zijn deze meegenomen in de analyse. Tweets en Facebookberichten zijn daarbij buiten 

beschouwing gelaten, omdat in dit onderzoek de focus ligt op journalisten die de informatie 

uit een persbericht wel of niet meenemen bij publicatie. Tweets en Facebookberichten 

worden niet door een journalist geschreven en vormen in die zin geen media die onderdeel 

zijn van de vrije publiciteit. 

 

Het corpus omvatte in totaal 60 persberichten die geleid hebben tot 247 nieuwsberichten. 

Van die 60 persberichten, zijn er 24 (40%) persberichten die een product of dienst lanceren  

(productpersberichten), 12 (20%) persberichten die gaan over interne bedrijfsinformatie 

(bedrijfspersberichten), 11 (18,3%) persberichten die een evenement aankondigen 

(evenementpersberichten) en 13 (21,7%) persberichten die uitkomsten van onderzoek 

presenteren (onderzoekspersberichten).  

 

Bijna de helft van de persberichten, 47%, heeft offline publicaties opgeleverd. Dat wil 

zeggen dat 28 persberichten geleid hebben tot publicaties in gedrukte media: landelijke 

dagbladen, vakbladen, 'special interest’ magazines, vakbladen, regionale dagbladen en 

'huis-aan-huis' bladen. 70% (42) van de persberichten heeft publicaties op online media 

gegenereerd. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen websites van landelijke dagbladen, 

vakbladen, ‘special interest’ magazines, regionale dagbladen, ‘huis-aan-huis’ bladen en de 

groep ‘online media’, die bestaat uit media die alleen online raadpleegbaar zijn. Hieruit blijkt 

dat meer persberichten hebben geleid tot online publicaties dan tot offline publicaties en dat 

er ook persberichten zijn die tot zowel online als offline publicaties hebben geleid.  

 

Bij het uitvoeren van de statistische toetsen is er één variabele gemaakt van het bereik van 

de gegenereerde artikelen. De gesommeerde maandelijkse oplagen en het gesommeerde 

aantal unieke bezoekers van de media zijn daarbij samengenomen tot de variabele ‘het 

bereik’. Daardoor is het verschil tussen online en offline publicaties komen te vervallen. Het 

bereik van zowel online als offline media bepaalt op die manier het succes van een 

persbericht. 

§3.2 Instrumentatie 

De afhankelijke variabelen in dit onderzoek vormden de omvang en de kwaliteit van de 

corresponderende vrije publiciteit. De verschillende typen persberichten (productpersbericht, 

bedrijfspersbericht, evenementpersbericht en onderzoekspersbericht) en de inhoudelijke 

(frames en het gebruik van afbeeldingen) en stilistische kenmerken (het gebruik van 

promotionele kenmerken, zelfreferentie vanuit de derde persoon en het gebruik van citaten) 

van de persberichten vormden de onafhankelijke variabelen. In dit onderzoek is onderzocht 

of bepaalde inhoudelijke en stilistische kenmerken van verschillende typen persberichten 
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invloed kunnen uitoefenen op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije 

publiciteit. 

 

Inhoudelijke kenmerken  

Door middel van een inhoudsanalyse werd het gebruik van vier soorten frames en het 

gebruik van afbeeldingen in persberichten geanalyseerd. Hieronder volgt een korte uitleg 

van de verschillende frames waarnaar gekeken is. Bij het analyseren van de frames is in dit 

onderzoek uitgegaan van de ‘list of frames’ benadering die Tankard (2001) beschrijft als een 

effectieve manier voor het analyseren van het gebruik van frames in nieuwsberichten. De 

volgende stappen zijn achtereenvolgens uitgevoerd: ten eerste is er een lijst van 

verschillende frames die voor kunnen komen in de persberichten gemaakt, daarna is voor 

ieder frame een opsomming gemaakt van de kernwoorden, symbolen, zinnen en 

zinsconstructies die bij een bepaald frame passen, tot slot zijn de frames als variabelen 

gecodeerd door de onderzoeker zelf. Zie voor de codeerinstructie het codeboek (Bijlage I).  

 

Frames 

Frame 1: centrale partij 

Bij dit frame werd gekeken welke partij in het persbericht het meest nadrukkelijk naar voren 

kwam. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het bedrijf, het publiek, de gebeurtenis, 

andere organisaties, de Nederlandse bevolking of een andere partij. Om te achterhalen 

welke partij de centrale partij in een persbericht was, is in de kop, subkop en de lead van het 

persbericht gekeken naar het onderwerp van de zin. Welke partij het vaakst als onderwerp 

van de zin voorkwam, is gecodeerd als de centrale partij. Aangezien veel van de groepen te 

klein waren om mee te nemen in de analyse (Nederlandse bevolking, het publiek, andere 

organisaties, etc.) is ervoor gekozen om de variabelen samen te voegen tot de volgende 

drie variabelen: het bedrijf of de organisatie (1), overige partij (2), de gebeurtenis (3). 

 

Frame 2: de presentatie van de organisatie 

Bij dit frame werd gekeken naar de manier waarop het bedrijf gepresenteerd werd in het 

persbericht. Hierbij waren er drie mogelijkheden. Zo kon het bedrijf actief aanwezig, neutraal 

aanwezig of afwezig zijn. Wanneer het bedrijf in de kernboodschap van het persbericht (de 

kop, subkop en lead) nadrukkelijk aanwezig was, werd het bedrijf gecodeerd als actief 

aanwezig. Wanneer het bedrijf niet werd genoemd in de kop, subkop of lead van het 

persbericht, dan was het bedrijf afwezig. Werd het bedrijf wel genoemd, maar was het niet 

nadrukkelijk aanwezig in de kernboodschap, dan was er sprake van een neutrale 

presentatie van de organisatie.  

 

Frame 3: de reden van de gebeurtenis 

Bij dit frame werd gekeken naar de manier waarop de reden voor de gebeurtenis in het 

persbericht gepresenteerd werd. De reden waarom een gebeurtenis plaatsvindt kan positief, 

negatief of neutraal zijn voor het bedrijf. De reden voor de gebeurtenis wordt in het 

persbericht weergeven door middel van het beantwoorden van de waarom- vraag (één van 
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de vijf journalistieke w’s). Om te bepalen of de reden voor de gebeurtenis positief, neutraal 

of negatief is, zijn alle bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden uit de kop, subkop en lead 

met een positieve of negatieve lading en die betrekking hebben op de reden voor de 

gebeurtenis verzameld en genummerd. Indien het aantal positieve woorden boven de 65% 

lag, dan ging het om een positieve reden (1), wanneer het aantal woorden met een positieve 

en/of negatieve lading beide onder de 65% lag dan was er sprake van een neutraal frame 

en wanneer het aantal woorden met een negatieve lading boven de 65 % lag, was er sprake 

van een negatief frame. Wanneer de reden voor de gebeurtenis niet genoemd werd, is 

gekozen voor het neutraal benaderen van de gebeurtenis. 

 

Frame 4: ondersteunen van de gebeurtenis in het persbericht 

Bij dit frame werd gekeken naar de manier waarop de informatie in het persbericht 

nieuwswaardiger gemaakt werd door middel van het aanhalen van onderzoeksgegevens, de 

koppeling met een goed doel of een andere vorm van liefdadigheid, de koppeling met het 

seizoen of feestdagen, het gebruik maken van een pseudo-event, het aanhalen van 

onderzoeksgegevens en geen ondersteuning of een andere vorm van ondersteuning.  

 

Afbeeldingen 

Het gebruik van afbeeldingen is gemeten door het aantal afbeeldingen in de persberichten 

en de gegenereerde artikelen te tellen. Vervolgens is dit later in het statistische programma 

SPSS gehercodeerd in het wel of niet gebruiken van afbeeldingen in persberichten.  

 

Stilistische kenmerken 

 

Promotionele kenmerken 

De mate waarin een persbericht een promotionele stijl heeft, is bepaald door het aantal 

promotionele kenmerken te tellen. De promotionele kenmerken waarnaar is gekeken in dit 

onderzoek kunnen ingedeeld worden in vier categorieën: de bijvoeglijke naamwoorden, de 

bijwoorden, de prefixen en de connectieven die extra nadruk geven in het belang van het 

bedrijf. Deze categorieën zijn weer op te splitsen in soorten bijvoeglijke naamwoorden en 

bijwoorden. Als eerste stap zijn alle bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, prefixen en 

connectieven uit het persbericht/nieuwsbericht gefilterd. Vervolgens is vooral gekeken of 

deze woorden daadwerkelijk meer nadruk, in het belang van het bedrijf, gaven. Zo is, door 

bijvoorbeeld het bijvoeglijke naamwoord weg te laten of te verzwakken, gekeken of dat 

mogelijk was zonder de betekenis van de zin te veranderen. Wanneer dat mogelijk was, is 

besloten om het bijvoeglijk naamwoord, bijwoord, prefix of connectief mee te tellen als 

promotioneel kenmerk. De verschillende promotionele kenmerken zijn per woordsoort geteld 

en in het SPSS databestand verzameld. Bij het analyseren van de data zijn de verschillende 

promotionele kenmerken samengenomen tot één variabele die het aantal promotionele 

kenmerken weergaf en daarmee de mate van een promotionele stijl aangaf.  
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Citaten 

Het aantal citaten dat gebruikt is in het persbericht en de gegenereerde artikelen zijn geteld 

en verzameld in het SPSS databestand. Alle vormen van directe rede waarbij de tekst 

afkomstig is van een specifieke bron en tussen aanhalingstekens staat is meegenomen als 

een citaat. 

 

Zelfrefrentie vanuit de derde persoon 

Wanneer in het persbericht in de derde persoon aan het bedrijf gerefereerd wordt, is er 

sprake van zelfreferentie vanuit de derde persoon. In dat geval wordt de boodschap 

overgebracht vanuit de derde persoon en wordt het verhaal als het ware door een 

onafhankelijke derde persoon verteld. Kenmerken daarvan in de tekst zijn het gebruik van 

persoonlijke voornaamwoorden in de derde persoon die refereren aan het bedrijf (hij/ zij/het, 

zij) en het personifiëren van de bedrijfsnaam of het gebruik van een bepaald zelfstandig 

naamwoord zoals ‘het bedrijf’. Het voorkomen van het gebruik van zelfreferentie vanuit de 

derde persoon in het persbericht is onderzocht door alle persoonlijke voornaamwoorden en 

bepaalde of onbepaalde zelfstandige naamwoorden die verwijzen naar het bedrijf en de 

personificatie van de bedrijfsnaam in de kop, subkop en lead van het persbericht te tellen en 

te verzamelen in het SPSS databestand.  

 

Succesvariabelen 

 

Omvang van de corresponderende vrije publiciteit 

De omvang van de corresponderende vrije publiciteit vormde een succesvariabele. Per 

persbericht werd de hoeveelheid, de grootte en het bereik van de corresponderende vrije 

publiciteit vastgesteld. Deze succesvariabele is geoperationaliseerd door per onafhankelijke 

variabele te kijken welke invloed de variabele had op de hoeveelheid publiciteit die gemeten 

werd in het gemiddelde aantal gegenereerde artikelen. Daarnaast is gekeken welke invloed 

de onafhankelijke variabelen hadden op de grootte van de corresponderende vrije publiciteit 

die gemeten werd in het gemiddelde aantal woorden per gegenereerd artikel. Tot slot werd 

gekeken welke invloed de onafhankelijke variabelen hadden op het bereik van de 

gegenereerde publiciteit, dat gemeten werd door de som van de oplagen van gedrukte 

media en de som van het aantal unieke bezoekers per online media te nemen. Van de 

gesommeerde oplagen per persbericht en het gesommeerde aantal unieke bezoekers is 

één succesvariabele gemaakt die het gegenereerde bereik per persbericht mat. 

 

Bedrijfsnaam en toon 

Daarnaast zijn er twee succesvariabelen gemeten die bepaalden of de gegenereerde 

publiciteit wel gewenste publiciteit was. De kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit 

is geoperationaliseerd in het wel of niet overnemen van de kernboodschap en de manier 

waarop de naam van het bedrijf gepresenteerd werd in de corresponderende vrije publiciteit.  
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Een persbericht is succesvol wanneer de kernboodschap van het persbericht volledig of 

grotendeels wordt overgenomen. De mate waarin de kernboodschap van het persbericht 

overgenomen is in het nieuwsbericht is in dit onderzoek bepaald. Hoe meer er van de 

kernboodschap is overgenomen in het nieuwsbericht, hoe succesvoller is het persbericht. 

De kernboodschap is bepaald door in de lead van het persbericht de antwoorden op de vijf 

journalistieke w’s en de hoe vraag te noteren en vervolgens in de corresponderende 

artikelen te kijken hoeveel antwoorden op die vragen die in het persbericht voorkomen, ook 

in het nieuwsbericht voorkomen. De volgende categorieën zijn daarbij onderscheiden: niet 

(de kernboodschap is helemaal niet overgenomen), deels (de helft of minder dan de helft 

van de kernmerken van de kernboodschap die aanbod komen in het persbericht zijn 

overgenomen in de corresponderende artikelen), grotendeels (meer dan de helft van de 

kenmerken van de kernboodschap uit het persbericht zijn overgenomen in de 

corresponderende artikelen) en volledig (alle kenmerken van de kernboodschap uit het 

persbericht zijn overgenomen in de corresponderende artikelen).  

 

Tijdens het uitvoeren van de statistische toetsen is deze variabele gehercodeerd in het wel 

(grotendeels of volledig) overnemen van de kernboodschap en het niet (niet of deels) 

overnemen van de kernboodschap. 

 

Voor een bedrijf is het tevens van belang dat de bedrijfsnaam op een positieve manier 

voorkomt in het nieuwsbericht. Op die manier verwerft het bedrijf namelijk positieve media-

aandacht. Ten eerste is het natuurlijk van belang dat de bedrijfsnaam genoemd wordt, dit is 

bepaald door in het nieuwsbericht te kijken of de bedrijfsnaam wel of niet genoemd werd. 

Wanneer de bedrijfsnaam niet genoemd werd in het persbericht of wanneer totaal niet aan 

de orde was om wat voor bedrijf het ging, werd de bedrijfsnaam op een negatieve manier 

gepresenteerd in het persbericht. Als het bedrijf genoemd werd met een (korte) uitleg van 

wat het voor bedrijf is, dan werd de bedrijfsnaam wel genoemd. Daarnaast is gekeken naar 

de manier waarop het bedrijf in de media gepresenteerd wordt. Dit is bepaald door te kijken 

naar de manier waarop aan het bedrijf gerefereerd werd. Positieve, negatieve en neutrale 

bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en voorvoegsels die verwezen naar het bedrijf zelf, 

zijn daarbij geteld.  

§3.3 Procedure 

Het selecteren van de data (persberichten en de corresponderende vrije publiciteit) 

gebeurde op basis van een bestaande verzameling persberichten en publicaties bij een 

communicatieadvies- en PR-bureau waarmee contact is gezocht. De persberichten werden 

geschreven en verstuurd door het communicatieadvies- en PR-bureau zelf. Zij beschikten 

over een database waarin alle verzonden persberichten vanaf 2009 te vinden waren. 

Daarnaast werden corresponderende publicaties over opdrachtgevers van het 

communicatiebureau verzameld door twee knipseldiensten, een online knipseldienst en een 

knipseldienst die de publicaties in gedrukte media verzamelde. Op basis van een database 
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waarin alle relevante publicaties stonden, is aan de hand van de selectiecriteria een 

aselecte steekproef uitgevoerd. Vervolgens is het materiaal gecodeerd. De onderzoeker 

was zelf codeur en heeft de stappen die beschreven staan in het codeboek voor ieder 

persbericht en de corresponderende nieuwsberichten gevolgd en uitgevoerd (zie bijlage II 

voor het codeboek).  

 

Ten eerste is voor ieder persbericht bepaald welk type persbericht het was, uit hoeveel 

woorden het persbericht bestond en hoeveel corresponderende publicaties het persbericht 

had opgeleverd. Ten tweede is voor de corresponderende publicaties vastgesteld uit 

hoeveel woorden de publicaties bestonden, in welke medium de publicaties terecht waren 

gekomen en wat het bereik van de verschillende corresponderende publicaties was. Ten 

derde is het voorkomen van de verschillende onafhankelijke variabelen in ieder persbericht 

en de corresponderende publicaties gecodeerd. Het gebruik van vier soorten frames, 

afbeeldingen, promotionele kenmerken, zelfreferentie vanuit de derde persoon, citaten en 

de twee succesvariabelen zijn daarbij in ieder persberichten en zijn corresponderende 

publicaties gecodeerd.  

§3.4 Verwerking van de gegevens 

De relaties tussen het wel of niet aanwezig zijn van inhoudelijke en stilistische kenmerken in 

verschillende typen persberichten en de omvang en de kwaliteit van de corresponderende 

vrije publiciteit is getoetst door middel van verschillende statistische analyses. Welke 

toetsten gebruikt zijn, wordt in deze paragraaf toegelicht. Per deelvraag en/of hypothese(s) 

wordt aangegeven op welke manier deze getoetst zijn, daarbij is een scheiding aangegeven 

tussen de twee afhankelijke variabelen die het succes van het persbericht maten. Het eerste 

deel van de paragraaf illustreert welke toetsen gebruikt zijn bij de beantwoording van de 

vraag welke invloed inhoudelijke en stilistische kenmerken van verschillende typen 

persberichten hebben op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. In het 

tweede deel van de paragraaf wordt toegelicht welke toetsten zijn gebruikt om een antwoord 

te kunnen geven op de vraag welke invloed inhoudelijke en stilistische kenmerken van 

verschillende typen persberichten hebben op de kwaliteit van de corresponderende vrije 

publiciteit.  

 

Invloed op omvang van de corresponderende vrije pub liciteit 

Om te bepalen of de typen persberichten verschilden in de omvang van de 

corresponderende vrije publiciteit die zij opleverden (deelvraag 1), is een univariate  

variantie-analyse (anova) uitgevoerd. 

 

Deelvraag 2a die het effect van frames in verschillende typen persberichten op de omvang 

van de corresponderende vrije publiciteit bevraagde, is getoetst door middel van univariate 

variantie-analyses (anova) die gevolgd zijn door paarsgewijze vergelijkingen om de 

mogelijke interactie-effecten van het type persbericht en het type frame op de omvang van 
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de corresponderende vrije publiciteit te kunnen specificeren. Bij twee van de vier frames 

(centrale partij frame en reden voor de gebeurtenis) vielen de waarden van de Levene’s test 

significant uit voor de afhankelijke variabelen. Deze twee frames zijn daarom getoetst door 

middel van een non-parametrische variant van de anova, namelijk de Kruskal Wallis toets. 

Om significante effecten van de Kruskall Wallis te specificeren zijn Mann Whitney toetsen 

uitgevoerd.  

 

Deelvraag 2b bevraagde het effect van relevante afbeeldingen in verschillende typen 

persberichten op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. Hypothese 1 

veronderstelde dat het gebruik van relevante afbeeldingen in persberichten een positief 

effect hebben op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. Deelvraag 2b en 

hypothese 1 zijn gemeten door middel van een univariate variantie-analyse (anova). Om 

mogelijke interactie-effecten te specificeren zijn paarsgewijze vergelijkingen uitgevoerd.   

 

Deelvragen 3a, 3b en 3c bevraagden de invloed van het gebruik van stilistische kenmerken 

(promotionele stijl, zelfreferentie vanuit de derde persoon, het gebruik van directe rede) in 

verschillende typen persberichten op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. 

Hypothese 2 veronderstelde dat het gebruik van een promotionele stijl in persberichten een 

negatief effect had op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. Hypothese 3 

veronderstelde dat het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon een positief effect 

had op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. Hypothese 5 veronderstelde 

dat het gebruik van citaten in persberichten een positief effect had op de omvang van de 

corresponderende vrije publiciteit. De hypotheses 2,3 en 5 zijn door middel van 

regressieanalyses getoetst. Hypothese 4 veronderstelde dat het gebruik van zelfreferentie 

vanuit de derde persoon vooral in productpersberichten een positief effect had op de 

omvang van de corresponderende publiciteit. Hypothese 4 en mogelijke interactie-effecten 

van het type persbericht en promotionele kenmerken en zelfreferentie vanuit de derde 

persoon zijn getoetst door middel van multiple regressieanalyses. Een mogelijk interactie-

effect van het type persbericht en het gebruik van citaten (deelvraag 3c) is getoetst door 

middel van een variantie-analyse die gevolgd is door middel van paarsgewijze 

vergelijkingen.  

 

Indien het effect op één van de twee afhankelijke kenmerken (het aantal gegenereerde 

artikelen en het bereik van de gegenereerde artikelen) significant was, werd de deelvraag 

en/of de hypothese aangenomen. Aangezien het aantal woorden waaruit de 

corresponderende artikelen bestaan, afhankelijk is van de grootte van het persbericht is dit 

kenmerk niet meegerekend als succesvariabele. 

 

Invloed op de kwaliteit van de corresponderende vri je publiciteit 

Om te bepalen of de typen persberichten verschilden in de kwaliteit van de 

corresponderende vrije publiciteit die zij opleverden (deelvraag 1), is een chikwadraattoets 

uitgevoerd. 
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Deelvraag 2a die het effect van frames in verschillende typen persberichten op de kwaliteit 

van de corresponderende vrije publiciteit bevraagde, is getoetst door middel van loglineare 

analyses die gevolgd zijn door chikwadraattoetsen om mogelijke tweeweg interacties nader 

te specificeren. 

 

Deelvraag 2b bevraagde het effect van relevante afbeeldingen in verschillende typen 

persberichten op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. Hypothese 1 

veronderstelde dat het gebruik van relevante afbeeldingen in persberichten een positief 

effect heeft op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. Deelvraag 2b en 

hypothese 1 zijn getoetst door middel van een loglineare analyse die gevolgd is door 

chikwadraattoetsen om tweeweg interacties nader te specificeren. 

 

Deelvragen 3a, 3b en 3c bevraagden de invloed van het gebruik van stilistische kenmerken 

(promotionele stijl, zelfreferentie vanuit de derde persoon, het gebruik van directe rede) in 

verschillende typen persberichten op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. 

Hypothese 2 veronderstelde dat het gebruik van een promotionele stijl in persberichten een 

negatief effect heeft op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. Hypothese 3 

veronderstelde dat het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon een positief effect 

heeft op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. Hypothese 5 veronderstelde 

dat het gebruik van citaten in persberichten een positief effect heeft op de kwaliteit van de 

corresponderende vrije publiciteit. De hypotheses 2,3 en 5 zijn door middel van logistische 

regressieanalyses getoetst. Hypothese 4 veronderstelde dat het gebruik van zelfreferentie 

vanuit de derde persoon in productpersberichten een positief had op de kwaliteit van de 

corresponderende vrije publiciteit. Hypothese 4 en interactie-effecten van het type 

persbericht en de stilistische kenmerken van persberichten zijn nader gespecificeerd door 

het uitvoeren van een regressievergelijking.  

 

Een aantal handelingen, die voorafgaand aan de statistische toetsen uitgevoerd moeten 

worden, waren noodzakelijk voor het uitvoeren en juist interpreteren van de resultaten. Voor 

de regressieanalyses zijn de numerieke variabelen bij de interactie-effecten 

gestandaardiseerd (Field, 2005; p.551). Daarnaast diende er voor de loglineare analyses en 

logistische regressie-analyses dummyvariabelen aangemaakt te worden voor de categoriale 

variabelen en zijn er producttermen gemaakt die de interactie-effecten tussen twee 

onafhankelijke variabele op een afhankelijke variabele konden meten. 



Masterscriptie CIW 51 

 

4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de uitgevoerde inhoudsanalyse gepresenteerd. In 

de eerste paragraaf komen een aantal algemene uitspraken over de data aan bod (§4.1 

Beschrijving van de data). Vervolgens worden in paragraaf 4.2 de uitkomsten van het effect 

van de inhoudelijke en stilistische kenmerken van de verschillende typen persberichten op 

de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit gepresenteerd. De 

resultaten worden per deelvraag en/of hypothese(s) gepresenteerd. 

§4.1 Beschrijving van de data 

23,3% (14) van de persberichten (N = 60) heeft niet geleid tot corresponderende vrije 

publiciteit en 76,7% (46) heeft wel corresponderende vrije publiciteit opgeleverd. Het 

grootste deel van de corresponderende vrije publiciteit is terecht gekomen in regionale 

kranten, zie tabel 1.  

  

Tabel 1.  Frequentie en percentage van het aantal corresponderende artikelen                                          

 per medium (N= 247) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De media waarin de informatie uit de persberichten terecht komt, blijkt sterk te verschillen 

per type persbericht. Zo blijkt dat productpersberichten voor het grootste deel leiden tot 

publicaties in ‘special interest’ media (51,91%). Daarnaast blijkt dat informatie uit 

bedrijfspersberichten het vaakst leidt tot publicaties in vakbladen (51,73%). Verder blijkt dat 

het grootste deel van de corresponderende artikelen van evenementpersberichten leidt tot 

publicaties in regionale dagbladen (68,43%). Tot slot blijkt dat de informatie uit 

onderzoekspersberichten het vaakst gebruikt wordt in online media en vakbladen (76,24%).  

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de onderzoeksvariabelen die in dit onderzoek gebruikt zijn. 

Zo staan in de tabel het minimum, maximum, gemiddelde en de standaardafwijking van de 

numerieke onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabelen die de omvang van de 

corresponderende vrije publiciteit maten. De verschillende frames, die ook behoren tot de 

onafhankelijke variabelen, zijn vanwege hun categoriale aard niet in tabel 2 opgenomen. 

Daarnaast zijn ook de twee afhankelijke variabelen die de kwaliteit van de 

Medium Corresponderende artikelen 

Landelijk Dagblad   26 (10,53%) 

Vakblad   34 (13,77%) 

‘special interest’ magazines   37 (14,98%) 

Online medium   26 (10,53%) 

Huis-aan-huis blad   10 (4,05%) 

Regionale krant 124 (50,2%) 

Totaal 247 (100%) 
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corresponderende vrije publiciteit maten buiten de tabel gelaten. Bij categoriale variabelen 

zeggen waarden als het minimum, maximum, gemiddelde en de standaardafwijking namelijk 

niet veel. 

 

Tabel 2. Het minimum, maximum, gemiddelde (M), en de standaard afwijking (SD) van de numerieke 

onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabelen die de omvang van de corresponderende vrije 

publiciteit maten voor de persberichten (N = 60) 

 

  
Min. 

 
Max. 

 
M 

 
SD 

 
Onafhankelijke variabelen 

    

 
Promotionele kenmerken 

 
4,00 

 
65,00 

 
16,35 

 
10,46 

 
Zelfreferentie vanuit de 
derde persoon 

 
1,00 

 
20,00 

 
5,33 

 
3,56 

 
Citaten 

 
0,00 

 
4,00 

 
0,98 

 
0,56 

 
Afbeeldingen 

 
0,00 

 
12,00 

 
2,06 

 
1,53 

 
Afhankelijke variabelen 

    

 
Aantal artikelen 

 
0,00 

 
38,00 

 
4,12 

 
1,31 

 
Aantal woorden 

 
0,00 

 
636,00 

 
183,07 

 
63,27 

 
Bereik 

 
0,00 

 
6.204.000,00 

 
670.072,35 

 
137.844,00 

 

De numerieke succesvariabele die het bereik van de gegenereerde artikelen mat, is 

samengesteld uit twee aparte variabelen. Van de gesommeerde maandelijkse oplage en het 

gesommeerde aantal unieke bezoekers per maand is namelijk één variabele gemaakt dat 

het gemiddelde bereik per maand van een medium aangeeft, zie tabel 2. Op die manier 

kunnen de offline en online publicaties die verschenen zijn door persberichten samen één 

bereik. Het bereik is een succesvariabele. 

 

De succesvariabelen die het aantal gegenereerde artikelen dat een persbericht oplevert en 

het bereik van de gegenereerde artikelen maten, blijken elkaar te versterken. Het aantal 

artikelen dat een persbericht genereert (M = 4,1, SD = 1,31) vertoont namelijk positieve 

samenhang met het gesommeerde bereik van media waarin de artikelen zijn geplaatst  

(M = 670.072, 35, SD = 137.844,00; r (60) = 0,46, p < 0,01), zie tabel 2. Hierbij is sprake van 

een middelgroot effect. 

 

Verder verschilt het aantal woorden dat een persbericht bevat significant met het type 

persbericht  (F (3,56 ) = 7,98, p < 0,05). Productpersberichten bevatten minder woorden  

(M = 338,83, SD = 29,51) dan evenementpersberichten (M = 547,81, SD = 43,60;   

t = -3,70, p < 0,05) en onderzoekspersberichten ( M = 538,31, SD = 40,10; t = 3,56, p < 

0,05), zie tabel 3. 
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 Er bleek ook een positieve correlatie te bestaan tussen het aantal woorden waaruit een 

persbericht bestaat en het aantal woorden waaruit een nieuwsbericht bestaat (r = 0,48, p < 

0,01). Dat wil zeggen dat hoe meer woorden een persbericht bevat, hoe meer woorden een 

gegenereerd artikel bevat. Het aantal woorden waaruit een corresponderende publicatie 

bestaat, wordt dus beïnvloed door de grootte van het persbericht en daarmee ook door het 

type persbericht. Het aantal woorden is daarom weggelaten als succesvariabele.  

§4.2 Onderzoeksvragen en hypothesen 

In deze paragraaf worden de resultaten die een antwoord geven op de deelvragen en 

hypotheses gepresenteerd. De paragraaf is grofweg ingedeeld in twee delen. In het eerste 

deel worden de resultaten van de invloed van verschillende inhoudelijke en stilistische 

kenmerken van verschillende typen persberichten op de omvang van de corresponderende 

publiciteit beschreven. In het tweede deel worden de resultaten van de invloed van 

verschillende inhoudelijke en stilistische kenmerken van verschillende typen persberichten 

op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit beschreven. De resultaten worden 

per deelvraag en hypothese(s) gepresenteerd.  

§4.2.1 Invloed op de omvang van de corresponderende  vrije publiciteit 

In deze paragraaf wordt de invloed van inhoudelijke en stilistische kenmerken in 

verschillende typen persberichten op de omvang van de corresponderende publiciteit 

beschreven. De deelvragen behandelen achtereenvolgens de invloed van het type 

persbericht, de invloed van inhoudelijke kenmerken en de invloed van stilistische kenmerken 

op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. 

Type persbericht  

Deelvraag 1: verschillen typen persberichten in de omvang van de corresponderende vrije 

publiciteit die zij opleveren? 

 

Productpersberichten hebben in totaal 76 publicaties opgeleverd (30,82%), 

bedrijfpersberichten hebben geleid tot 33 publicaties (13,44%), evenementpersberichten 

hebben geleid tot 117 publicaties (47,43%) en de onderzoekpersberichten hebben geleid tot 

21 publicaties (8,51%). In tabel 3 is de gemiddelde hoeveelheid gegenereerde artikelen, het 

gemiddelde aantal woorden waaruit de gegenereerde artikelen bestaan en het bereik van de 

gegenereerde artikelen weergegeven per type persbericht. 



Masterscriptie CIW 54 

 

 

Tabel 3.  Het gemiddelde aantal artikelen, het gemiddelde aantal woorden en het gemiddelde bereik van 
de gegenereerde artikelen per type persbericht (N = 60) 
 

Voetnoot. Gemiddelden in dezelfde rij met een ander subscript verschillen significant van elkaar op een 
waarschijnlijkheidsniveau van p < 0,05 
a = het bereik is x 100.000 
 
Succesvariabele 1: aantal artikelen 

In tabel 3 is te zien dat het gemiddelde aantal gegenereerde artikelen verschilt per type 

persbericht. Uit een univariate analyse volgde dat het aantal artikelen dat een persbericht 

genereert, significant verschilt met het type persbericht (F (3,56) = 4,32, p < 0,05). 

Evenementpersberichten genereerden meer artikelen (M = 10,6, SD = 2,0) dan de 

productpersberichten (M = 3,2, SD = 1,4; t = 3,03, p < 0,05), de bedrijfspersberichten  

(M = 2,8, SD = 1,95; t = 2,79, p < 0,05) en de onderzoekspersberichten (M = 1,6, SD = 1,88; 

t = 3,25, p < 0,05), zie tabel 3.  

 

Succesvariabele 2: aantal woorden 

In tabel 3 is te zien dat het gemiddelde aantal woorden waaruit de gegenereerde artikelen 

bestaan, verschilt per type persbericht. Uit een univariate analyse volgde dat het aantal 

woorden waaruit een gegenereerd artikel bestaat, significant verschilt met het type 

persbericht (F (3,56) = 6,73, p < 0,01). Productpersberichten genereerden artikelen die 

bestonden uit gemiddeld minder woorden (M = 101,65, SD = 29,33) dan de 

evenementpersberichten (M =289,37, SD = 42,33; t = -3,86, p < 0,05) en de 

onderzoekspersberichten (M = 277,77, SD = 39,85; t = -3,56, p < 0,05 ), zie tabel 3. Dit 

resultaat is echter te verklaren doordat de productpersberichten uit gemiddeld het minste 

aantal woorden bestaan, zie tabel 2.  

 

Succesvariabele 3: Bereik 

Tabel 3 laat zien dat het bereik van de gegenereerde artikelen verschilt per type persbericht. 

Uit een univariate analyse volgde dat het bereik van de gegenereerde artikelen, significant 

verschilt met het type persbericht (F (3,56) = 4,77, p < 0,05). Evenementpersberichten 

behaalden een significant groter bereik (M = 1703144,82, SD = 380729,11) dan 

productpersberichten (M = 170676,88, SD = 257754,82, t = 3,33, p < 0,05) en 

bedrijfspersberichten (M = 226113,42, SD = 364520,37; t = 2,80, p < 0,05). Daarnaast 

behaalden onderzoekspersberichten een groter bereik (M = 1128112,75, SD = 350214,23) 

  
Productpersbericht  

 
Bedrijfspersbericht  
 

 
Evenementpersbericht  

 
Onderzoekspersbericht 

 
 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
Aantal 
artikelen 

 
3,2a 

 
1,4 

 
2,8a 

 
1,95 

 
10,68b 

 
2,0 

 
1,6a 

 
1,88 

 
Aantal 
woorden 

 
101,65a 

 
29,33 

 
145,89 

 
71,60 

 
289,37b 

 
42,33 

 
277,77b 

 
39,85 

 

Het bereik a 

 

1,71a   

 

2,58 

 

2,26a 

 

3,65 

 

17,03b 

 

3,81 

 

11,28 b 

 

3,50 
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dan productpersberichten (M = 170676,88, SD = 257754,82, t = 3,02, p < 0,05) en 

bedrijfspersberichten (M = 226113,42, SD = 364520,37; t = 1,54, p < 0,05). 

 

Antwoord 

Op basis van bovenstaande resultaten kan deelvraag 1 bevestigend beantwoord worden. 

Typen persberichten verschillen in de omvang van de corresponderende vrije publiciteit die 

zij opleveren. Er kan gesteld worden dat het evenementpersbericht leidt tot de grootste 

omvang van de corresponderende publiciteit.  

Inhoudelijke kenmerken  

Deelvraag 2: wat is de invloed van inhoudelijke kenmerken (afbeeldingen en frames) van 

verschillende typen persberichten op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit? 

 

Het gebruik van frames  

Deelvraag 2a: wat is de invloed van het gebruik van verschillende frames (centrale partij, 

presentatie van de organisatie, reden voor de gebeurtenis en ondersteunen van de 

gebeurtenis) in verschillende typen persberichten op de omvang van de corresponderende 

vrije publiciteit? 

 

Centrale partij frame 

In tabel 4 staan de gemiddelden en standaardafwijkingen van het aantal gegenereerde 

artikelen, het aantal woorden waaruit de gegenereerde artikelen bestaan en het bereik van 

de gegenereerde artikelen per centrale partij in het persbericht. 

 

Tabel 4. De gemiddelde hoeveelheid, grootte en het bereik van de gegenereerde artikelen voor een 

bepaalde verantwoordelijke partij (bedrijf, de gebeurtenis, andere partij) in het persbericht (N = 60) 

 

  
Bedrijf  

(N = 29 ) 

 
Gebeurtenis   

(N = 18) 

 
Andere partij  

(N =13) 
  

M 
 

SD 
 

M 
 

SD 
 

M 
 

SD 

 
Aantal artikelen 

 
1,92 

 
1,75 

 
7,67 

 

 
4,08 

 
2,90 

 
2,05 

 
Aantal woorden 

 
121,96 

 
134,67 

 

 
224,17 

 
152,27 

 
262,50 

 
193,68 

 

 
Bereikª  

 
1,47 

 
3,67 

 
11,64 

 
15,91 

 
9,52 

 
8,40 

ª = het bereik van de gegenereerde artikelen is x 100.000 

 

Bij de univariate analyse van het effect van de centrale partij in het persbericht op de 

omvang van de corresponderende publiciteit kwam bij het effect op het aantal woorden en 

het bereik een significant resultaat van de Levene’s test naar voren. Daardoor is er voor een 

non-parametrische toets, namelijk de Kruskal-Wallis gekozen. Deze test bleek significant 

voor het effect van een bepaalde centrale partij in het persbericht op het bereik van de 
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gegenereerde artikelen (H(2) = 14,68, p < 0,01). Om te achterhalen wat het effect van een 

bepaalde centrale partij in het persbericht is op het bereik van de gegenereerde artikelen 

zijn er Mann Whitney testen uitgevoerd. Daarnaast is een bonferroni correctie toegepast. 

Aangezien er 3 soorten centrale partijen zijn, zijn er drie toetsen uitgevoerd en dit betekent 

een significantieniveau van (.05/3) p = 0,0167. Op deze manier werd de type 1 error niet te 

groot (Field, 2005; p.551).  

 

Uit de Mann Whitney toetsen bleek dat wanneer het bedrijf centraal staat in het persbericht, 

dit leidt tot artikelen die een lager bereik genereren dan de artikelen die gegenereerd 

worden door persberichten waarin een van de andere partijen centraal staat (U = 196,50, r = 

-0,49) p < 0,001). Hierbij gaat het om een middelgroot effect. Daarnaast bleek er een 

significant effect te zijn van een bepaalde centrale partij op het aantal gegenereerde 

artikelen (H(2) = 11,81, p < 0,01). Het persbericht waarin het bedrijf centraal staat 

genereerde een lager aantal artikelen dan persberichten waarin een van de andere partijen 

centraal staat (U = 277,00, r = -0,33, p < 0,01). Hierbij gaat het tevens om een middelgroot 

effect. Tot slot bleek er ook een significant effect te zijn van de centrale partij in het 

persbericht op het aantal woorden waaruit de gegenereerde artikelen bestonden  

(H(2) = 9,45, p < 0,01). Wanneer het bedrijf de centrale partij in het persbericht is, levert het 

persbericht kleinere artikelen op dan persberichten waarin een van de andere partijen 

centraal staat (U = 245,50, r = -0,39, p < 0,01). 

 

Daarnaast bleek dat als de gebeurtenis centraal stond in het persbericht dat het leidde tot 

meer gegenereerde artikelen (U = 135,50, r = -0,49, p < 0,001) en tot een groter bereik van 

de gegenereerde artikelen (U = 162,00, r = -0,43, p < 0,01) dan persberichten waarin een 

andere partij of het bedrijf centraal staat.  

 

Vervolgens is gekeken naar het verschil tussen het type persbericht en de centrale partij in 

het persbericht. Er bleek een significant verschil te zijn tussen het type persbericht en de 

centrale partij in het persbericht (χ²(6) = 55,13, p < 0,001). Hierbij was sprake van een groot 

effect (Cramer’s V = 0,68). Het bedrijf bleek significant vaker centraal staat in het 

productpersbericht (91,72%) dan in de andere typen persberichten. Daarnaast bleek dat de 

gebeurtenis (76,91%) significant vaker centraal staat in onderzoekspersberichten dan in de 

andere typen persberichten.  

 

Een multiple regressieanalyse is uitgevoerd om te meten of er een interactie-effect is tussen 

het type persbericht en de centrale partij op de omvang van de corresponderende vrije 

publiciteit. Hier was R2 = 0,007, wat een te geringe waarde is om een noemenswaardig 

resultaat op te leveren. Er kan gesteld worden dat er geen interactie-effecten aanwezig zijn 

tussen het type persbericht en de centrale partij op de omvang van de corresponderende 

vrije publiciteit. 
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Deelantwoord 

Het blijkt dat er een effect is van een bepaalde centrale partij in het persbericht op de 

omvang van de corresponderende vrije publiciteit. Het bedrijf als centrale partij heeft een 

negatieve invloed op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. De gebeurtenis 

als centrale partij in het persbericht heeft een positief effect op de omvang van de 

corresponderende vrije publiciteit. Het effect van de centrale partij in het persbericht is niet 

afhankelijk van het type persbericht, maar verschilt wel significant per type persbericht. Het 

bedrijf staat vaker centraal in het productpersbericht dan in andere typen persberichten en 

de gebeurtenis staat het vaakst centraal in onderzoekspersberichten in vergelijking met de 

andere typen persberichten. 

 

Representatie van de organisatie frame 

In tabel 5 zijn de gemiddelden en de standaardafwijkingen van het aantal artikelen, het 

aantal woorden waaruit de gegenereerde artikelen bestaan en het bereik van de 

gegenereerde artikelen per type presentatie van de organisatie weergegeven.  

 

Tabel 5. De gemiddelde hoeveelheid, grootte en het bereik van de gegenereerde artikelen voor de 

representatie van het bedrijf op een bepaalde manier (Actief aanwezig, neutraal en afwezig) in het 

persbericht (N = 60) 

ª = het bereik van de gegenereerde artikelen is x 100.000 

 

Om te achterhalen of de verschillen in tabel 5 significant zijn, is een univariate analyse 

uitgevoerd. Er was geen hoofdeffect van de manier waarop het bedrijf wordt gepresenteerd 

in het persbericht op het aantal gegenereerde artikelen (F (2,51) = 1,54, p = 0,59), op het 

aantal woorden waaruit de gegenereerde artikelen bestaan (F (2,51) = 1,25, p = 0,78) en op 

het bereik van de gegenereerde artikelen (F(2,51) = 1,86, p = 0,34). 

 

Daarnaast bleek er geen interactie-effect aanwezig te zijn tussen het type persbericht en de 

manier waarop het bedrijf gepresenteerd wordt in het persbericht op het aantal 

gegenereerde artikelen (F (3,51) =  2,20, p = 0,12), op het aantal woorden waaruit de 

gegenereerde artikelen bestaan (F (3,51) = 1,12, p = 0,65) en op het bereik van de 

gegenereerde artikelen (F (3,51) = 1,06, p = 0,84). 

 

  
Actief aanwezig  

(N = 35 ) 

 
 Neutraal  

(N = 23) 

 
Afwezig 
 (N =2) 

 
 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
Aantal artikelen 

 
3,46 

 
6,33 

 
5,04 

 

 
8,56 

 
1,50 

 
0,71 

 
 
Aantal woorden 

 
149,77 

 
144,99 

 
229,69 

 
178,53 

 
348,75 

 
204,71 

 
 
Bereikª  

 
3,96 

 
8,40 

 
10,54 

 
18,46 

 
3,65 

 
4,79 
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Deelantwoord 

Er is geen effect van het type presentatie van de organisatie op de omvang van de 

corresponderende vrije publiciteit. 

 

Reden voor de gebeurtenis  

Tabel 6 geeft het gemiddelde en de standaardafwijking voor het aantal gegenereerde 

artikelen, het aantal woorden waaruit de gegenereerde artikelen bestaan en het bereik van 

de gegenereerde artikelen weer voor de benadering van de reden voor de gebeurtenis. 

 

Tabel 6. De gemiddelde hoeveelheid, grootte en het bereik van de gegenereerde artikelen voor de 

reden voor de gebeurtenis (negatief, neutraal, positief) in het persbericht  

(N = 60) 

 

  
Negatief  ( N = 6) 

 
 Neutraal ( N = 14) 

 
Positief   (  N = 40) 

  
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
Aantal 
artikelen 

 
1,67 

 
1,03 

 
4,21 

 

 
2,83 

 
4,45 

 
2,89 

 
 
Aantal 
woorden 

 
245,44 

 
173,28 

 
213,06 

 
104,90 

 
163,22 

 
105,47 

 
Bereikª  

 
2,63 

 
1,81 

 

 
10,79 

 
6,16 

 
5,88 

 
3,90 

ª = het bereik van de gegenereerde artikelen is x 100.000 

 

Aangezien uit de univariate test een significant resultaat van de Levene’s test naar voren 

kwam voor de reden voor de gebeurtenis op het aantal gegenereerde artikelen, het aantal 

woorden waaruit de gegenereerde artikelen bestonden en het bereik dat de gegenereerde 

artikelen behaalden, is er gekozen voor een non-parametrische variant (Kruskal Wallis). Uit 

de Kruskal Wallis test bleken er geen effecten te zijn van de reden voor de gebeurtenis op 

het aantal gegenereerde artikelen (H(2) = 3,22, p = 0,20), op het aantal woorden waaruit de 

gegenereerde artikelen bestaan (H(2) = 4,93, p =0,06) en op het bereik van de 

gegenereerde artikelen (H(2) = 1,32, p = 0,52).  

 

Een multiple regressie analyse is uitgevoerd om te meten of er een interactie-effect is van 

het type persbericht en de reden voor de gebeurtenis op de omvang van de 

corresponderende vrije publiciteit. Hierbij was R2 = 0,003, wat een te geringe waarde is om 

een noemenswaardig resultaat op te leveren.  

 

Deelantwoord 

Er is geen effect van de reden voor de gebeurtenis op de omvang van de corresponderende 

vrije publiciteit.  
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Ondersteunen van de gebeurtenis 

In tabel 7 worden de gemiddelden waarden van het aantal, de grootte en het bereik van de 

gegenereerde artikelen per type ondersteuning in het persbericht weergegeven. 

 

Tabel 7. De gemiddelde hoeveelheid, grootte en het bereik van de gegenereerde artikelen per type 

ondersteuning in het persbericht (N = 60) 

 

  
Onderzoeksgegevens  

(N = 17 ) 

 
Pseudo-event   

(N = 8) 

 
Filantropisch  

(N =4) 

 
Seizoen/Feestdag  

(N =5) 

 
Overig  
(N =26) 

 
 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
Aantal 
artikelen 

  
3,65a 

 
5,34 

 
15,25b 

 

 
14,24 

 

 
4,13a 

 

 
5,11 

 
8,60a 

 
16,58 

 

 
1,85a 

 

 
1,74 

 

 
Aantal 
woorden 

 
264,82 

 
171,55 

 

 
174,73 

 
127,96 

 
166,09 

 
160,11 

 

 
49,26 

 

 
77,53 

 

 
161,67 

 
158,99 

 

 
Bereikª  

 
11,06 

 
18,28 

 
24,65 

 
11,24 

 
8,22 

 
19,56 

 
4,19 

 
8,54 

 
1,12 

 
1,35 

Voetnoot. Gemiddelden in dezelfde rij met een ander subscript verschillen significant van elkaar op een 
waarschijnlijkheidsniveau van p < 0,05 
ª = het bereik van de gegenereerde artikelen is x 100.000 
 
 

Om te achterhalen of de verschillen uit tabel 7 significant zijn, is een univariate analyse 

uitgevoerd. Er was een hoofdeffect van het type ondersteuning op het aantal gegenereerde 

artikelen ( F (4,48) = 2,46, p < 0,05, ). Persberichten met een pseudo-event als 

ondersteuning genereerden meer artikelen dan persberichten met een overige 

ondersteuning (t(4) = 3,68, p < 0,05). De andere vormen van ondersteuning verschilden niet 

significant van elkaar, zie tabel 7. Er bleek geen effect te zijn van het type ondersteuning op 

het bereik van de gegenereerde artikelen (F (4,48) = 1,64, p = 0,18) en op het aantal 

woorden waaruit de gegenereerde artikelen bestonden ( F (4,48) = 1,97, p = 0,11). 

 

Er waren geen interactie-effecten tussen het type ondersteuning en het type persbericht op 

het aantal gegenereerde artikelen ( F (4,48) = 0,79, p = 0,54), op het aantal woorden waaruit 

de gegenereerde artikelen bestaan ( F (4,48) = 1,07, p = 0,38) en op het bereik van de 

gegenereerde artikelen ( F (4,48) = 0,62, p = 0,61). 

 

Deelantwoord 

Het type ondersteuning van een gebeurtenis in een persbericht heeft deels effect op de 

omvang van de corresponderende vrije publiciteit. Persberichten waarin de gebeurtenis 

ondersteund wordt met een pseudo-event genereren meer artikelen dan persberichten 

waarin de gebeurtenis een andere type ondersteuning bevat. 

 

Antwoord deelvraag 2a 

Deelvraag 2a kan als volgt beantwoord worden: alleen de frames ‘centrale partij’ en ‘het  
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ondersteunen van de gebeurtenis’ hebben effect op de omvang van de corresponderende 

vrije publiciteit. Het centraal stellen van het bedrijf in het persbericht heeft een negatief effect 

op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. Het ondersteunen van de 

gebeurtenis in een persbericht door middel van pseudo-event heeft een positief effect op het 

aantal gegenereerde artikelen. 

 

Het gebruik van afbeeldingen 

Deelvraag 2b: wat is de invloed van afbeeldingen in persberichten op de omvang van de 

corresponderende vrije publiciteit? 

 

Hypothese 1: het gebruik van relevante afbeeldingen in persberichten heeft een positief 

effect op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. 

  

Uit een univariate analyse volgde dat het gebruik van afbeeldingen in een persbericht 

significant verschilt met het aantal woorden waaruit een gegenereerd artikel bestaat  

(F (1,52) = 8,32, p < 0,05). Persberichten waarin geen afbeeldingen voorkwamen, leidden 

tot artikelen die uit gemiddeld meer woorden bestaan (M = 237,25, SD = 172,24) dan 

persberichten die wel afbeeldingen bezaten (M = 127,01, SD = 130,91; t = 2,88, p < 0,05). 

Er was geen effect van het gebruik van afbeeldingen op het aantal gegenereerde artikelen 

(F (1,58) = 0,04, p = 0,85) en het bereik van de gegenereerde artikelen (F(1,58) = 0,02, p = 

0,97).  

 

Daarnaast was er geen interactie-effect tussen het gebruik van afbeeldingen en het type 

persbericht op het aantal gegenereerde artikelen (F (3,52) = 0,19, p = 0,90), op de grootte 

van de gegenereerde artikelen uitgedrukt in het aantal woorden (F(3,52) = 2,31, p = 0,09) en 

op het bereik van de gegenereerde artikelen (F(3,52) = 1,48, p = 0,23). Het gebruik van 

afbeeldingen bleek wel significant te verschillen met het type persbericht F(3,65) = 9,01,  

p < 0,05. Productpersberichten bevatten gemiddeld meer afbeeldingen (M = 3,69, SD = 

0,44) dan bedrijfspersberichten (M = 0,67, SD = 0,62; t = 3,40, p < 0,05) en dan 

onderzoekspersberichten (M = 0,39, SD = 0,59; t = 4,49, p < 0,05). 

 

Antwoord deelvraag 2b 

Aangezien het aantal woorden waaruit de gegenereerde artikelen bestaan, beïnvloed wordt 

door de grootte van het persbericht en het gebruik van afbeeldingen significant verschilt per 

type persbericht, is bij de beantwoording van deelvraag 2 het aantal woorden als 

succesvariabele uitgesloten. Hypothese 1 kan daarmee verworpen worden. Afbeeldingen 

blijken geen invloed te hebben op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. 

Afbeeldingen blijken significant vaker voor te komen in productpersberichten dan in andere 

typen persberichten.  

Stilistische kenmerken 

Deelvraag 3: wat is de invloed van stilistische kenmerken (promotionele kenmerken, derde 
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persoon zelfreferentie en het gebruik van citaten) van verschillende typen persberichten op 

de omvang van de corresponderende vrije publiciteit? 

 

Het gebruik van promotionele kenmerken 

Deelvraag 3a: welke invloed hebben promotionele kenmerken in verschillende typen 

persberichten op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit? 

 

Hypothese 2: het gebruik van een promotionele stijl in persberichten heeft een negatief 

effect op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. 

 

Hypothese 2 veronderstelde dat er een negatief verband bestaat tussen een promotionele 

stijl in een persbericht en de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. Om deze 

hypothese te toetsen en te achterhalen welke invloed promotionele kenmerken in 

persberichten hebben op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit is een 

regressieanalyse uitgevoerd, zie voor de samenvatting van de regressieanalyse tabel 8.  

 

Tabel 8. Het effect van stilistische kenmerken (promotionele kenmerken, derde persoon zelfreferentie 

en citaten) op het aantal gegenereerde artikelen, het gemiddelde aantal woorden en het bereik van de 

gegenereerde artikelen (N = 247) 

** p < 0,01 

 

Tabel 8 laat zien dat er geen significant effect is van het aantal promotionele kenmerken op 

het aantal gegenereerde artikelen, op het gemiddelde aantal woorden en op het bereik van 

de gegenereerde artikelen. Hypothese 2 kan daarmee verworpen worden. 

 

Uit een univariate analyse bleek er wel een significant verschil te bestaan tussen het aantal 

promotionele kenmerken per type persbericht (F (3, 56) = 4,40, p < 0,05). Het gemiddelde 

aantal promotionele kenmerken in productpersberichten was significant hoger (M = 21,68, 

SD = 1,97) dan het gemiddelde aantal promotionele kenmerken in bedrijfspersberichten (M 

= 11,78, SD = 2,79, t = 2,90, p < 0,05) en in onderzoekspersberichten (M = 11,69, SD =2,86, 

t = 3,00, p < 0,05).  

 

 
 

 
Aantal 

artikelen  

  
Aantal 

woorden 

  
Bereik 

 

 
 

 
β 

 
Adj. R² = 0,13 

 
β 

 
Adj. R² = 0,09 

 
β 

 
Adj. R² = 0,02 

 
Promotionele 
kenmerken 

 
-0,11 

 
 

 
-0,08 

 
 

 
-0,03 

 
 

 
Derde persoon 
zelfreferentie 

 
0,43** 

 
 

 
-0,24 

 
 

 
-0,06 

 
 

 
Citaten 

 
-0,21 

 
 

 
0,35** 

 

 
 

 
-0,15 
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Er is een multiple regressieanalyse uitgevoerd om te toetsen of type persbericht en 

promotionele kenmerken samen de omvang van de corresponderende publiciteit 

voorspellen. Uit de multiple regressieanalyse bleek dat er geen significante interactie-

effecten van het type persbericht en het aantal promotionele kenmerken op het aantal 

gegenereerde artikelen, het aantal woorden van de gegenereerde artikelen en het bereik 

van de gegenereerde artikelen bestaan, zie tabel 9 (bijlage I).  

 

Antwoord deelvraag 3a 

Er is geen effect van het aantal promotionele kenmerken in persberichten op de omvang 

van de corresponderende vrije publiciteit. Hypothese 2 kan verworpen worden. Het aantal 

promotionele kenmerken per type persbericht verschilt wel significant. Productpersberichten 

bevatten significant meer promotionele kenmerken dan de andere typen persberichten.  

  

Zelfreferentie vanuit de derde persoon 

Deelvraag 3b: welke invloed hebben vormen van zelfreferentie in verschillende typen 

persberichten op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit? 

 

Hypothese 3: het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon in persberichten heeft 

een positieve invloed op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. 

 

Zoals in tabel 8 is te zien is, was er een significant verschil tussen het gebruik van vormen 

van zelfreferentie vanuit de derde persoon en het aantal gegenereerde artikelen. Wanneer 

er meer vormen van zelfreferentie voorkomen in persberichten leidt dit tot significant meer 

gegenereerde artikelen (β = 0,43, t (56) = 3,30, p < 0,01). Er bleek geen significant effect te 

zijn van het gebruik van zelfreferentie in persberichten op het aantal woorden waaruit de 

gegenereerde artikelen bestaan en op het bereik van de gegenereerde artikelen, zie tabel 8. 

  

Hypothese 4: het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon in productpersberichten 

heeft een grotere invloed op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije 

publiciteit dan in de andere typen persberichten. 

 

Er is een multiple regressie analyse uitgevoerd om te toetsen of type persbericht en het 

gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon een gecombineerd effect hebben op de 

omvang van de corresponderende vrije publiciteit. Er bleek een gecombineerd effect te zijn 

van het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon in evenementpersberichten, zie 

tabel 10 (bijlage I). Het aantal gegenereerde artikelen neemt af naarmate het aantal vormen 

van zelfreferentie vanuit de derde persoon toeneemt in evenementpersberichten, terwijl bij 

geen evenementpersberichten het aantal gegenereerde artikelen toeneemt naarmate het 

aantal vormen van zelfreferentie vanuit de derde persoon toeneemt, zie figuur 1.  
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Figuur 1.  Het effect van vormen van zelfreferentie vanuit de derde persoon in evenementpersberichten 

(evenement) en andere typen persberichten (geen evenement) op het aantal gegenereerde artikelen. 

 

Er was geen gecombineerd effect van het productpersbericht en het gebruik van 

zelfreferentie vanuit de derde persoon op de omvang van de corresponderende vrije 

publiciteit. Hypothese 4 kan daarmee verworpen worden. 

 

Deelantwoord 

Het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon in persberichten heeft een positieve 

invloed op het aantal gegenereerde artikelen. Naarmate het aantal vormen van 3e persoon 

zelfreferentie toeneemt in persberichten, neemt het aantal gegenereerde artikelen toe. Bij 

evenementpersberichten neemt het aantal gegenereerde artikelen echter af bij een toename 

van het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon.  

 

Het gebruik van citaten 

Deelvraag 3c: wat is de invloed van het gebruik van citaten op de omvang van de 

corresponderende vrije publiciteit? 

 

Hypothese 5: het gebruik van citaten in persberichten heeft een positieve invloed op de 

omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. 

 

Zoals in tabel 8 te zien is, had het aantal citaten in een persbericht een significant positief 

effect op het aantal woorden dat een persbericht genereert (β = 0,35, t (56) = 2,05, p < 

0,01). Daarnaast heeft het geen effect op het aantal artikelen dat een persbericht genereert 

en op het bereik van de gegenereerde artikelen, zie tabel 8. 

 

Om de bias van de samenhang die er bestaat tussen het aantal woorden van een 

persbericht en het aantal woorden van een publicatie te vermijden, is gekeken of het wel of 

niet voorkomen van citaten in persberichten, in plaats van het aantal citaten, bijdraagt aan 

de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. De gemiddelden en de 

standaardafwijkingen van het aantal artikelen, de grootte van die artikelen en het bereik van 

die artikelen dat het persbericht genereert, worden weergegeven in tabel 11.  
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Tabel 11.  De invloed van het gebruik van citaten in persberichten op het gemiddelde aantal 

gegenereerde artikelen, de grootte van die artikelen (aantal woorden) en het bereik van die artikelen  

(N = 247) 

 

  
Citaten 

 
Geen citaten 

  
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
Aantal artikelen 

 
2,92 

 
4,09 

 
6,04 

 
10,48 

 
Aantal woorden 

 
219,19a 

 
170,05 

 
124,96b 

 
135,84 

 
Het bereik a 

 
5,10a 

 
1,05 

 
9,28b 

 
1,79 

Voetnoot. Gemiddelden in dezelfde rij met een ander subscript verschillen significant van  

elkaar op een waarschijnlijkheidsniveau van p < 0,05  

a = het bereik is x 100.000 

 

Uit een univariate analyse volgde dat er geen significant effect is van het wel of niet 

gebruiken van citaten in persberichten op het aantal gegenereerde artikelen  

(F (1,53) = 1,81, p = 0,37). Er was wel een hoofdeffect van het gebruik van citaten op de 

grootte van de corresponderende artikelen, uitgedrukt in het aantal woorden per 

gegenereerd artikel (F (1,53) = 5,00, p < 0,05). Persberichten die citaten bevatten leidden tot 

corresponderende publicaties die bestonden uit meer woorden (M = 219,19, SD = 170,05) 

dan persberichten die geen citaten bevatten (M = 124,96, SD = 135,84), zie tabel 11. 

Daarnaast kwam uit de univariate analyse een hoofdeffect naar voren van het gebruik van 

citaten op het bereik van de corresponderende publiciteit (F (1,53) = 7,81, p < 0,05). 

Persberichten die wel citaten bevatten leidden tot corresponderende vrije publiciteit waarvan 

het bereik lager was (M = 5,10, SD = 1,05) dan van de corresponderende publiciteit die 

gegenereerd was door persberichten waarin geen citaten voorkwamen (M = 9,28, SD = 

1,79), zie tabel 11. 

 

Uit een univariate analyse bleek dat het gebruik van citaten in persberichten significant 

verschilt per type persbericht (F (3,34) = 6,07, p < 0,05). Bedrijfspersberichten maakten 

meer gebruik van citaten (M = 1,92, SD = 0,51) dan productpersberichten (M = 0,50, SD 

=0,72, t = 5,23, p < 0,05) en dan evenementpersberichten (M =0,90, SD = 1,14, t = 3,15, p < 

0,05).  

 

Er was geen interactie-effect waarneembaar tussen het gebruik van citaten en het type 

persbericht op het aantal gegenereerde artikelen F (2,53) = 1,42, p = 0,66, op de grootte 

van de gegenereerde artikelen uitgedrukt in aantal woorden F (2,53) = 1,79, p = 0,46 en op 

het bereik van de gegenereerde artikelen F (2,53) = 2,08, p = 0,14. 

 

Antwoord 

Gezien de bias van de samenhang die er bestaat tussen het aantal woorden waaruit het 

persbericht bestaat en het aantal woorden waaruit het nieuwsbericht bestaat, wordt dat 
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resultaat niet meegenomen bij de beantwoording van deelvraag 3c. Persberichten die geen 

citaten bevatten leidden tot publicaties met een gemiddeld hoger bereik dan persberichten 

die wel citaten bevatten. 

§4.2.2 Invloed op de kwaliteit van de correspondere nde vrije  publiciteit 

In deze paragraaf wordt de invloed van inhoudelijke en stilistische kenmerken in 

verschillende typen persberichten op de kwaliteit van de corresponderende publiciteit 

beschreven. De deelvragen behandelen achtereenvolgens de invloed van het type 

persbericht, de invloed van inhoudelijke kenmerken en de invloed van stilistische kenmerken 

op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. 

Type persbericht  

Deelvraag 1: verschillen typen persberichten in de kwaliteit van de corresponderende vrije 

publiciteit die zij opleveren? 

 

In tabel 12 worden de frequenties, percentages en de standardized residuals (SR) 

weergegeven van de mate waarin de verschillende typen persberichten leiden tot het 

positief of negatief presenteren van het bedrijf en het wel of niet overnemen van de 

kernboodschap in de corresponderende artikelen.  

 

Tabel 12. Frequenties, percentages en standardized residuals (SR) van de invloed van het type 

persbericht op de presentatie van het bedrijf en het wel of niet overnemen van de kernboodschap in de 

corresponderende publiciteit (N = 247) 

 

  
Product 
(N = 76) 

 
Bedrijf 
(N = 33) 

 
Evenement 

(N = 117) 

 
Onderzoek 

(N = 21) 

 
Totaal 

 
Naam bedrijf 

      

  

Positief  

SR 

 

75 (98.72%) 

1.3 

 

 

32 (97.00%) 

0.2 

 

114 (97.42%) 

0.9 

 

 

17 (81.01%) 

-.5 

 

240 (97.22%) 

  

Negatief  

SR 

 

1 (1.32%) 

-3.2 

 

 

1 (3.01%) 

-1.0 

 

3 (2.63%) 

-1.9 

    

4 (19.04%) 

3.7 

 

7 (2.81%) 

 
Overnemen 
kernboodschap 

      
  
 

 Ja 

SR 

66 (86.81%) 

2.8 

 

25 (75.82%) 

2.0 

97 (82.94%) 

2.4 

9 (42.92%) 

-2.4 

197 (79.83%) 

 Nee 

SR 

10 (13.23%) 

-2.8 

 

8 (24.23%) 

-1.9 

20 (17.11%) 

-1.5 

12 (57.13%) 

3.6 

50 (20.21%) 

 

           Voetnoot. SR  > 1.96 of <  -1.96  frequenties verschillen significant  
                                                       van elkaar op een waarschijnlijkheidsniveau van p < .05 
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Een chikwadraattoets wees uit dat er verschil bestaat tussen het type persbericht en het wel 

of niet overnemen van de kernboodschap (χ²(3) = 11,58, p < 0,01). Het ging hierbij om een 

klein tot middelgroot effect (Cramer’s V = 0,22). Uit tabel 12 is uit de ‘Standardized 

Residuals' (SR) op te maken dat  het onderzoekspersbericht verschilt met de andere typen 

persberichten in het aantal keer dat een persbericht leidt tot een artikel waarin de 

kernboodschap wordt overgenomen. Onderzoekspersberichten leidden minder vaak tot 

artikelen waarin de kernboodschap wordt overgenomen dan de andere typen persberichten, 

zie tabel 12. 

 

Daarnaast bleek uit een chikwadraattoets dat er een significant verschil bestaat tussen het 

type persbericht en de representatie van het bedrijf in de corresponderende artikelen  

(χ²(3) = 15,79, p < 0,01). Hierbij was sprake van een klein tot middelgroot effect  

(Cramer’s V = 0,25). 

 

In tabel 12 is te zien dat onderzoekspersberichten vaker leidden tot corresponderende vrije 

publiciteit waarin het bedrijf negatief gepresenteerd wordt dan productpersberichten. 

 

Antwoord deelvraag 1  

Onderzoekspersberichten leiden tot het minder vaak overnemen van de kernboodschap in 

de corresponderende vrije publiciteit dan de andere typen persberichten. Daarnaast leiden 

onderzoekspersberichten tot een negatievere representatie van het bedrijf in de 

corresponderende publiciteit dan productpersberichten. 

 

Inhoudelijke kenmerken 

Deelvraag 2: Wat is de invloed van inhoudelijke kenmerken (afbeeldingen en frames) in 

persberichten op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit ? 

 

Het gebruik van frames 

Deelvraag 2a: wat is de invloed van het gebruik van frames in persberichten op het 

overnemen van de kernboodschap en op het positief of negatief representeren van het 

bedrijf in de corresponderende vrije publiciteit? 

 

Centrale partij frame 

Tabel 15 (Bijlage I) laat de frequenties en de percentages zien van hoe vaak type 

persbericht en een centraal staande partij leiden tot corresponderende publiciteit waarin de 

kernboodschap uit het persbericht wel of niet is overgenomen en in de corresponderende 

artikelen. Om te bepalen of het verschil in gebruik van een bepaalde centrale partij per type 

persbericht significant was, is er eerst een loglineare analyse uitgevoerd voor het type 

persbericht, de centrale partij in het persbericht en het overnemen van de kernboodschap in 

de corresponderende artikelen. Uit de loglineare analyse kwam naar voren dat er geen 

significante drieweg interactie is tussen het type persbericht, de centrale partij en het 

overnemen van de kernboodschap (χ²(6) = 8,64, p = 0,20). Zie tabel 16a (zie bijlage I) voor 
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de samenvatting van de tweeweg interacties binnen dit model. Uit tabel 16a (zie bijlage I) is 

op te maken dat er een significante tweeweg interactie is tussen een bepaalde centrale partij 

en het wel of niet overnemen van de kernboodschap. Om te achterhalen om wat voor effect 

het gaat, is een chikwadraattoets uitgevoerd. Een persbericht waarin de gebeurtenis 

centraal staat, leidde vaker tot het overnemen van de kernboodschap (84,12%) dan 

persberichten waarin het bedrijf (69,44%) of een andere partij centraal staat (72,41%)   

(χ²(2) = 4,91, p < 0,05). Hierbij ging het om een klein effect (Cramers’ V = 0,14). 

 

Daarnaast staan in tabel 15 (zie bijlage I) de frequenties en de percentages van hoe vaak 

type persbericht en een centraal staande partij leidden tot corresponderende publiciteit 

waarin de naam van het bedrijf positief of negatief wordt gepresenteerd. Om te bepalen of 

het verschil in gebruik van een bepaalde centrale partij per type persbericht significant was, 

is een loglineare analyse uitgevoerd voor het type persbericht, de centrale partij in het 

persbericht en de representatie van het bedrijf in de corresponderende artikelen. Er bleek 

geen significante drieweg interactie te bestaan tussen het type persbericht, de centrale partij 

en de representatie van het bedrijf in de corresponderende publiciteit (χ²(6) = 6,85, p = 

0,33). Zie tabel 16b (zie bijlage I) voor de samenvatting van de tweeweg interacties binnen 

dit model. Uit tabel 16b (zie bijlage I) blijkt dat de tweeweg interactie van type persbericht x 

centrale partij en type persbericht x representatie van het bedrijf significant zijn. Het verschil 

in centrale partij en presentatie van het bedrijf is niet significant.  

 

Deelantwoord 

Gezien het geringe positieve effect van het centraal staan van de gebeurtenis in het 

persbericht op het overnemen van de kernboodschap, is dat effect uitgesloten bij de 

beantwoording van de deelvraag. De centrale partij in het persbericht heeft geen effect op 

de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. 

 

Presentatie van de organisatie frame 

Tabel 17 (zie bijlage I) laat de frequenties en de percentages zien van hoe vaak type 

persbericht en de presentatie van de organisatie leidden tot corresponderende publiciteit 

waarin de kernboodschap uit het persbericht is overgenomen en of het bedrijf positief of 

negatief wordt gepresenteerd in de corresponderende artikelen. Om te bepalen of het 

verschil in gebruik van de presentatie van de organisatie per type persbericht significant 

was, is er een loglineare analyse uitgevoerd. Er bleek een significante drieweg interactie te 

bestaan tussen het type persbericht, de representatie van het bedrijf en het overnemen van 

de kernboodschap (χ²(6) = 50,46, p < 0,001).  

 

Om te achterhalen wat het interactie-effect in hield zijn verschillende chikwadraattoetsen 

uitgevoerd. Een actieve presentatie van de organisatie in productpersberichten leidde vaker 

tot corresponderende artikelen waarin de kernboodschap niet was overgenomen, dan een 

neutrale representatie van de organisatie (χ²(1) = 11,95, p < 0,001). Hierbij ging het om een 

middelgroot effect (Cramer's V = 0,40). Daarnaast bleek dat een neutrale presentatie van 
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het bedrijf in evenementpersberichten vaker leidde tot het niet overnemen van de 

kernboodschap dan een actieve representatie van de organisatie (χ²(1) = 33,63, p < 0,001), 

zie tabel 17 (Bijlage I). Hierbij ging het om een tamelijk groot effect (Cramer’s V = 0,54). Zie 

tabel 18a voor de samenvatting van de tweeweg interacties binnen dit model. 

 

Daarnaast is er een loglineare analyse uitgevoerd voor het type persbericht, de presentatie 

van de organisatie in het persbericht en de representatie van het bedrijf in de 

corresponderende vrije publiciteit (CP). Er was geen significante drieweg interactie tussen 

het type persbericht, de presentatie van de organisatie in het persbericht en de 

representatie van het bedrijf in de corresponderende vrije publiciteit (χ²(6) = 3,89, p = 0,69). 

Zie tabel 18b (bijlage I) voor de samenvatting van de tweeweg interacties binnen dit model.  

De tweeweg interactie tussen de presentatie van de organisatie in het persbericht en de 

representatie van het bedrijf in de corresponderende vrije publiciteit was niet significant 

(χ²(6) = 3,89, p = 0,13).  

 

Deelantwoord 

De representatie van de organisatie in het persbericht heeft effect op het overnemen van de 

kernboodschap. Een actieve presentatie van de organisatie in productpersberichten leidt tot 

het minder vaak overnemen van de kernboodschap dan een neutrale representatie. 

Daarnaast leidt een neutrale presentatie van de organisatie in evenementpersberichten tot 

het minder vaak overnemen van de kernboodschap dan een actieve presentatie van de 

organisatie.  

 

Reden voor de gebeurtenis 

Tabel 19 (zie bijlage I) laat de frequenties en de percentages zien van hoe vaak type 

persbericht en de benadering van de gebeurtenis leidden tot corresponderende publiciteit 

waarin de kernboodschap uit het persbericht is overgenomen en of het bedrijf positief of 

negatief wordt gepresenteerd in de corresponderende artikelen. Om te bepalen of het 

verschil in gebruik van de benadering van de gebeurtenis per type persbericht significant 

was, is een loglineare analyse uitgevoerd voor het type persbericht, de benadering van de 

gebeurtenis in het persbericht en het overnemen van de kernboodschap in de 

corresponderende artikelen. Er was geen significante drieweg interactie was tussen het type 

persbericht, de representatie van het bedrijf en het overnemen van de kernboodschap  

(χ²(6) = 0,68 , p = 0,95). Zie tabel 20a (bijlage I) voor de samenvatting van de tweeweg 

interacties binnen dit model. 

 

Tabel 20a (zie bijlage I) laat zien dat er een verband bestaat tussen het type persbericht en 

de benadering van de gebeurtenis (χ²(6) = 178,89, p < 0,001). Daarnaast laat tabel 20a 

(bijlage I) zien dat er een significante interactie bestaat tussen de benadering van de 

gebeurtenis en het wel of niet overnemen van de kernboodschap (χ²(2) = 10,79, p < 0,001). 

Uit de chikwadraattoets bleek dat een positieve reden voor de gebeurtenis significant vaker 

leidde tot het niet overnemen van de kernboodschap dan een neutrale of negatieve reden 
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voor de gebeurtenis (χ²(3) = 8,00, p < 0,05). Hierbij ging het om een klein effect 

(Cramer’s V = 0,17). 

 

Daarnaast is er een loglineare analyse uitgevoerd voor het type persbericht, de presentatie 

van de organisatie in het persbericht en de representatie van het bedrijf in de 

corresponderende vrije publiciteit (CP). Er was geen significante drieweg interactie tussen 

het type persbericht, de presentatie van de organisatie in het persbericht en de 

representatie van het bedrijf in de corresponderende vrije publiciteit (χ²(6) = 2,74, p = 0,84). 

Zie tabel 20b (bijlage I) voor de samenvatting van de tweeweg interacties binnen dit model. 

Tabel 20b (bijlage I) laat zien dat er een verband bestaat tussen het type persbericht en de 

benadering van de gebeurtenis (χ²(6) = 171,88, p < 0,001). Er is geen significante interactie 

tussen de benadering van de gebeurtenis en de representatie van het bedrijf in de 

corresponderende vrije publiciteit (χ²(2) = 1,65, p = 0,44).  

 

Deelantwoord 

Er is geen effect van de benadering van de gebeurtenis op de representatie van het bedrijf 

in de corresponderende vrije publiciteit. Gezien het geringe negatieve effect van de 

positieve reden voor de gebeurtenis op het overnemen van de kernboodschap, is dat 

resultaat uitgesloten bij de beantwoording van de deelvraag.  

 

Ondersteunen van de gebeurtenis 

In tabel 21 (zie bijlage I) staan de frequenties en percentages van hoe vaak een bepaalde 

ondersteuning per type persbericht leidt tot het wel of niet overnemen van de 

kernboodschap en tot een positieve of negatieve representatie van het bedrijf in de 

corresponderende vrije publiciteit. Om te achterhalen of de verschillen tussen het type 

ondersteuning en type persbericht significant zijn, zijn er twee loglineare analyses 

uitgevoerd. Uit een loglineare analyse met drie variabelen (type persbericht x type 

ondersteuning x overnemen van de kernboodschap) bleek er een interactie-effect te zijn 

tussen het type persbericht en het type ondersteuning op het overnemen van de 

kernboodschap ( χ²(12) = 17,72, p = p < 0,05). Zie tabel 22a (bijlage I) voor de tweeweg 

interacties binnen dit model. Om te achterhalen om wat voor effecten het gaat zijn meerdere 

chikwadraattoetsen uitgevoerd. Het gebruik van een pseudo-event als ondersteuning in 

productpersberichten leidde vaker tot het overnemen van de kernboodschap in de 

corresponderende vrije publiciteit dan in andere typen persberichten  

(χ²(6) = 25,49, p < 0,01). Hierbij ging het om een groot effect (Cramer’s V = 0,58).  

 

Daarnaast is er een loglineare analyse uitgevoerd voor het type persbericht, het type 

ondersteuning en de representatie van het bedrijf in de corresponderende vrije publiciteit 

(CP). Uit de loglineare analyse bleek dat er geen significante drieweg interactie was tussen 

het type persbericht, het type ondersteuning en de representatie van het bedrijf in de 

corresponderende vrije publiciteit (χ²(12) = 1,82, p = 0,90). Zie tabel 22b (bijlage I) voor de 

samenvatting van de tweeweg interacties binnen dit model. Er was geen significante 
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tweeweg interactie tussen het  type ondersteuning in het persbericht en de representatie 

van het bedrijf in de corresponderende vrije publiciteit (χ²(4) = 1,89, p = 0,76).  

 

Deelantwoord 

Het type ondersteuning heeft effect op het overnemen van de kernboodschap. Het pseudo-

event als type ondersteuning in productpersberichten leidt het vaakste tot het wel 

overnemen van de kernboodschap dan het gebruik van pseudo-events in andere typen 

persberichten. 

 

Antwoord 

Het type ondersteuning en de representatie van de organisatie hebben effect op het 

overnemen van de kernboodschap. Het pseudo-event als type ondersteuning in 

productpersberichten leidde tot het vaker overnemen van de kernboodschap dan het 

gebruik van het pseudo-event in evenementpersberichten. Een actieve presentatie van de 

organisatie in productpersberichten leidde tot het minder vaak overnemen van de 

kernboodschap dan een neutrale presentatie van de organisatie. In 

evenementpersberichten leidde een neutrale presentatie van de organisatie tot het minder 

vaak overnemen van de kernboodschap dan een actieve presentatie van de organisatie.  

 

Het gebruik van afbeeldingen 

Deelvraag 2b: wat is de invloed van het gebruik van afbeeldingen in persberichten op het 

positief of negatief representeren van het bedrijf in de corresponderende vrije publiciteit en 

op het overnemen van de kernboodschap? 

 

Tabel 13 geeft weer hoe vaak het type persbericht leidt tot corresponderende artikelen 

waarin de naam van het bedrijf positief of negatief gepresenteerd wordt en waarin de 

kernboodschap wel of niet is overgenomen. 
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Tabel 13.  Frequenties, percentage en ‘standardized residuals’ (SR) van hoe vaak het wel of niet 

voorkomen van afbeeldingen in verschillende typen persberichten leidt tot het overnemen van de 

kernboodschap en de representatie van het bedrijf in de corresponderende vrije publiciteit (N= 247) 

 

  
Product 

 
Bedrijf 

 
Evenement 

 

 
Onderzoek 

 
Afbeeldingen 

 
Wel 

 

 
Geen 

 
Wel 

 
Geen 

 
Wel 

 
Geen 

 
Geen 

 
Naam bedrijf 

        

  
Positief  
 
SR 

 
73 

(98.62%) 
-0.2 

 
2  

(100%) 
0.1 

 
7  

(100%) 
0.1 

 
25 

(96,22%) 
0.5 

 
52 

(98,10%) 
0.4 

 
62 

(96,92%) 
-0.4 

 
17 

(81%) 
0.0 

  
Negatief  
 
SR 

 
1 

(1,43%) 
0.2 

 

 
0  

(0%) 
0.2 

 

 
0  

(0%) 
-0.5 

 
1 

(3,83%) 
-0.5 

 
1 

(1,91%) 
-0.3 

 
2  

(3,12%) 
0.3 

 
4  

(19%) 
0.0 

 
Overnemen 
kernboodschap 

        

 Ja 
 
SR 
 

 
65 

(87,82%) 
-1.0 

 
2  

(100%) 
.6 

 
6 

(85,73%) 
0,9 

 
25 

(96,21%) 
0,5 

 
57 

(89,12%) 
1.0 

 
34 

(64,24%) 
-1,1 

 
16 

(76,23%) 
0.0 

  
Nee 
 
SR 

 
9 

(12,21%) 
.1 

 
0  

(0%) 
-.8 

 
1 

(14,34%) 
-0.2 

 
1 

(3,81%) 
-0.5 

 
7  

(9,32%) 
-1.9 

 
19 

(35,84%) 
1.9 

 
5 

(23,83%) 
0.0 

 
Tabel 14a. Samenvatting van loglineare analyse (type persbericht x afbeeldingen x overnemen 
kernboodschap) 
 
Variabelen      DF  Partial X²   P 
Type persbericht x Afbeeldingen   3    121,77  <  0,01 
Type persbericht x overnemen kernboodschap  3        8,50  < 0,05 
Afbeeldingen x overnemen kernboodschap  1                     7,48  < 0,01 
Type persbericht      3     94.45  < 0,001 
Afbeeldingen      1         7,52  < 0,001 
Overnemen kernboodschap     1     117,18  < 0,001 
 
Tabel 14b.  Samenvatting van loglineare analyse (type persbericht x afbeeldingen x presentatie bedrijf 
in corresponderende publiciteit (CP)) 
 
Variabelen      DF  Partial X²  P 
Type persbericht x Afbeeldingen    3  118,71  <  0,01 
Type persbericht x Presentatie bedrijf (CP)   3     6,91   = 0,08 
Afbeeldingen x presentatie bedrijf (CP)   1                  0,03   = 0,87 
Type persbericht      3   94,45  < 0,001 
Afbeeldingen      1                  7,52  < 0,01 
Representatie bedrijf (CP)    1              256,13  < 0,001 
 

Uit de loglineare analyse bleek dat het model met een drieweg interactie voor type 

persbericht x het gebruik van afbeeldingen x overnemen van de kernboodschap niet 

significant was (χ²(3) = 4,50, p = 0,10). De tweeweg interactie voor het gebruik van 

afbeeldingen x het overnemen van de kernboodschap was wel significant, zie tabel 14a. Om 

te achterhalen om wat voor verband het ging, is een chikwadraattoets uitgevoerd. Uit de 

chikwadraattoets bleek dat persberichten zonder afbeeldingen vaker leidden tot het niet 

overnemen van de kernboodschap (30,42%) dan persberichten die wel afbeeldingen 
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bevatten (7,63%), (χ²(1) = 6,94, p < 0,05). Hierbij was sprake van een klein effect (Cramers’ 

V = 0,16). 

 

Daarnaast bleek uit een loglineare analyse dat het model met een drieweg interactie voor 

type persbericht x het gebruik van afbeeldingen x presentatie van het bedrijf niet significant 

was (χ²(3) = 6,93, p = 0,88). De samenvatting van de tweeweg interacties van de loglineare 

analyse staat in tabel 14b. Het gebruik van afbeeldingen in persberichten vertoont geen 

significant verschil met het positief of negatief presenteren van het bedrijf ( χ²(1) = 0,52, p = 

0,47), zie tabel 14b.  

 

Antwoord 

Gezien het geringe effect van het gebruik van afbeeldingen op het overnemen van de 

kernboodschap, is dat resultaat niet noemenswaardig. Het gebruik van afbeeldingen in 

persberichten heeft geen effect heeft op het overnemen van de kernboodschap en op de 

representatie van het bedrijf in de corresponderende artikelen. 

 

Stilistische kenmerken  

Deelvraag 3: Wat is de invloed van stilistische kenmerken (promotionele kenmerken, 

zelfreferentie vanuit de derde persoon en het gebruik van citaten) in persberichten op de 

kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit ? 

 

Het gebruik van promotionele kenmerken 

Deelvraag 3a: wat is de invloed van het gebruik van promotionele kenmerken in 

persberichten op het positief of negatief representeren van het bedrijf in de 

corresponderende vrije publiciteit en op het overnemen van de kernboodschap.  

 

Hypothese 2 veronderstelde dat het gebruik van promotionele kenmerken in persberichten 

een negatieve invloed heeft op het overnemen van de kernboodschap en op de 

representatie van het bedrijf in de gegenereerde artikelen. Om te achterhalen of het gebruik 

van promotionele kenmerken in verschillende typen persberichten verband heeft met het 

overnemen van de kernboodschap in de corresponderende vrije publiciteit, is een 

logistische regressieanalyse uitgevoerd, zie tabel 21. 
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Tabel 21. Uitkomsten van de logistische regressie analyse voor de kans op het wel of niet overnemen 

van de kernboodschap en het positief of negatief representeren van het bedrijf in de corresponderende 

vrije publiciteit (N = 247) 

 

 Overnemen kernboodschap Representatie Organisatie 

  
Model 1 

 
Model 2 

 
Model1 

 
Model 2 

    
B  

(SE) 

 
B  

(SE) 

 
B  

(SE) 

 
B  

(SE) 
Variabelen     

Constante 3,28** 
(0,59) 

 

3,96** 
(0,91) 

5,70** 
(1,56) 

3,96** 
(0,91) 

Promotionele kenmerken -0,06** 
(0,02) 

-0,09** 
(0,04) 

-0,07 
(0,04) 

-0,09** 
(0,04) 

 
Type persbericht 

    

Bedrijfspersbericht 0,27 
(0,84) 

 

-3,14 
(3,69) 

-1,41 
(1,55) 

-4,32 
(3,86) 

Evenementpersbericht -1,14* 
(0,46) 

 

-2,08* 
(1,02) 

-1.09 
(1,23) 

-0,82 
(0,10) 

Onderzoekspersbericht -1,59 
(0,68) 

-1,49  
(1,93) 

  -3,61** 
(1,36) 

-3,98 
(2,80) 

 
Interactie: 
Type pb* promo pb 

    

 
Bedrijf  

 0,25 
(0,31) 

 

 -0,04 
(0,54) 

 
Evenement  

 0,05 
(0,04) 

 

 -0,1 
(0,10) 

 
Onderzoek 

 -0,03 
(0,16) 

 0,46 
(0,18) 

 
Nagelkerke R 2 

 
0,11 

 
0,12 

 
0,16 

 
0,17 

Voetnoot. * p < 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

 

Uit de logistische regressie analyse bleek dat als het aantal promotionele kenmerken 

toeneemt in een persbericht de kans kleiner wordt dat de kernboodschap wordt 

overgenomen in de corresponderende vrije publiciteit. Nagelkerke’s R2 is van een vrij 

zwakke waarde ( R 2 = 0,11). Er was verder geen interactie-effect aan te wijzen van het 

gebruik van promotionele kenmerken en het type persbericht op het wel of niet overnemen 

van de kernboodschap, zie tabel 21. 

 

Om te achterhalen of het gebruik van promotionele kenmerken in verschillende typen 

persberichten verband heeft met het positief of negatief presenteren van het bedrijf in de 

corresponderende vrije publiciteit, is een logistische regressieanalyse uitgevoerd. Zie voor 

een samenvatting van de logistische regressie-analyse tabel 21. Uit de tabel is op te maken 

dat er geen significant effect is van het aantal promotionele kenmerken in de persberichten 

op de representatie van het bedrijf in de corresponderende vrije publiciteit.  
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Deelantwoord 

Het gebruik van promotionele kenmerken in een persbericht heeft geen noemenswaardig 

effect op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit.  

 

Het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon 

Deelvraag 3b: wat is de invloed van het gebruik van vormen van zelfreferentie vanuit de 

derde persoon in persberichten op het positief of negatief representeren van het bedrijf in de 

corresponderende vrije publiciteit en op het overnemen van de kernboodschap?  

 

In hypothese 3 werd verondersteld dat het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde 

persoon een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. 

Om te achterhalen of het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon in verschillende 

typen persberichten verband heeft met het overnemen van de kernboodschap en de 

representatie van de bedrijfsnaam in de corresponderende vrije publiciteit, is een logistische 

regressieanalyse uitgevoerd, zie tabel 22. 

 

Tabel 22. Uitkomsten van de logistische regressieanalyse voor de kans op het wel of niet overnemen 

van de kernboodschap en het positief of negatief representeren van het bedrijf in de corresponderende 

vrije publiciteit (N = 247) 

 

 Overnemen 
kernboodschap 

Representatie 
Organisatie 

  
Model 1 

 
Model 2 

 
Model1 

 
Model 2 

    
B  

(SE) 

 
B  

(SE) 

 
B  

(SE) 

 
B  

(SE) 
Variabelen     

Constante 2,10** 
(0,66) 

 

2,25** 
(0,96) 

  3,68** 
(1,55) 

1,31**  
(2,19) 

3e persoon zelfreferentie -0,01* 
(0,05) 

-0,25* 
(0,10) 

0,06 
(0,13) 

0,57 
(0,63) 

 
Type persbericht 

    

Bedrijfspersbericht -0,70 
(0,84) 

 

-1,82 
(3,67) 

0,67 
(0,21) 

4,22 
(4,39) 

Evenementpersbericht 0,80 
(0,51) 

 

5,40* 
(1,07) 

0,38 
(1,26) 

2,62 
(2,67) 

Onderzoekspersbericht 0,92 
(0,78) 

0,65 
(1,81) 

-2,36 
(1,47) 

-2,99 
(3,08) 

 
Interactie:  
Type pb* 3 e persoon zelfreferentie 

    

 
Bedrijf  

 0,47 
(0,64) 

 

 -0,82 
(0,75) 

 
Evenement  

    -0,88*** 
(0,15) 

 

 -0,62 
(0,67) 

 
Onderzoek 

 0,01 
(0,60) 

 0,46 
(0,18) 

 
Nagelkerke R 2 

 
0,05 

 
0,38 

 
0,14 

 
0,23 
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Voetnoot. * p < 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

 

Er bleek een effect aan te wijzen van het aantal vormen van zelfreferentie in een persbericht 

op het overnemen van de kernboodschap in de corresponderende vrije publiciteit. Het bleek 

dat als het aantal vormen van zelfreferentie vanuit de derde persoon toeneemt in het 

persbericht dat dan de kans kleiner wordt dat de kernboodschap wordt overgenomen in de 

corresponderende vrije publiciteit. Nagelkerke’s R2 is van een zwakke tot middelsterke 

waarde ( R 2 = .38). 

 

Hypothese 4 voorspelde dat het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon vooral in 

productpersberichten een positief effect heeft op de kwaliteit van de corresponderende vrije 

publiciteit. Er was geen interactie-effect aanwezig van het type persbericht en het aantal 

vormen van zelfreferentie vanuit de derde persoon op het overnemen van de 

kernboodschap. Als het aantal vormen van zelfreferentie toeneemt in 

evenementpersberichten, wordt de kans kleiner dat het persbericht leidt tot het overnemen 

van de kernboodschap. Een toename van het aantal vormen van zelfreferentie in andere 

typen persberichten leidt juist tot een grotere kans dat het persbericht wordt overgenomen, 

zie figuur 2.  
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Figuur 2. De invloed van het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon in 

evenementpersberichten en andere typen persberichten op de kans dat de kernboodschap wordt 

overgenomen. De legenda geeft het type persbericht weer; evenementpersberichten of geen 

evenementpersberichten. 

 

Om te achterhalen of het gebruik van vormen van zelfreferentie in verschillende typen 

persberichten verband heeft met het positief of negatief presenteren van het bedrijf in de 

corresponderende vrije publiciteit, is een logistische regressieanalyse uitgevoerd. Zie voor 

een samenvatting van de logistische regressieanalyse tabel 22. Er is geen effect van het 

aantal vormen van zelfreferentie in de persberichten op de representatie van het bedrijf in 

de corresponderende vrije publiciteit. Daarnaast zijn er geen interactie-effecten waar te 

nemen tussen het type persbericht en het aantal vormen van zelfreferentie op de 
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representatie van het bedrijf in de corresponderende publiciteit.  

 

Deelantwoord 

Een toename van het aantal vormen van zelfreferentie in persberichten leidt tot een kleinere 

kans dat het persbericht leidt tot het overnemen van de kernboodschap. Naarmate het 

aantal vormen van zelfreferentie toeneemt in evenementpersberichten, wordt de kans 

kleiner dat de kernboodschap wordt overgenomen in de corresponderende vrije publiciteit. 

Bij andere typen persberichten neemt de kans dat de kernboodschap wordt overgenomen 

juist toe bij een toename van het aantal vormen van zelfreferentie vanuit de derde persoon. 

 

Het gebruik van citaten 

Deelvraag 3c: wat is de invloed van het gebruik van citaten op het overnemen van de 

kernboodschap en de representatie van het bedrijf in de gegenereerde artikelen? 

 

In hypothese 5 werd verondersteld dat het gebruik van citaten in persberichten op een 

positieve manier kan bijdragen aan de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. 

Om te achterhalen of het gebruik van citaten in verschillende typen persberichten verband 

heeft met het overnemen van de kernboodschap en de representatie van de bedrijfsnaam in 

de corresponderende vrije publiciteit, is een logistische regressieanalyse uitgevoerd, zie 

tabel 23.  
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Tabel 23. Uitkomsten van de logistische regressie analyse voor de kans op het wel of niet overnemen 

van de kernboodschap en het positief of negatief representeren van het bedrijf in de corresponderende 

vrije publiciteit (N =247) 

 

 Overnemen kernboodschap Representatie Organisatie 

  
Model 1 

 
Model 2 

 
Model1 

 
Model 2 

   B  
(SE) 

B  
(SE) 

B  
(SE) 

B  
(SE) 

 
Variabelen 

    

Constant 2,32** 
(0,39) 

 

1,85** 
(0,38) 

4,38** 
(1,04) 

4,06** 
(1,00) 

Citaten -1,04* 
(0,38) 

-1,92* 
(1,10) 

-0,28 
(0,90) 

-0.56 
(0,93) 

 
Type persbericht 

    

Bedrijfspersbericht 1,47 
(0,85) 

 

0,32 
(1,26) 

0,64 
(1,57) 

1,73 
(1,01) 

Evenementpersbericht 0,65 
(0,43) 

 

0,32 
(0,53) 

0,65 
(1,17) 

0,42 
(1,24) 

Onderzoekspersbericht -0,23 
(0,66) 

-2,55* 
(1,28) 

-2,70* 
(1,27) 

-1,71* 
(1,06) 

 
Interactie: 
Type pb* Citaten 
 

    

Bedrijf   2,04* 
(1,89) 

 

 -2,86 
(1,25) 

Evenement   -2,94 
(1,20) 

 

 -1,74 
(0,92) 

Onderzoek  -1,38 
(1,76) 

 -3,79 
(2,58) 

 
Nagelkerke R 2 

 
0,10 

 
0,19 

 
0,14 

 
0,13 

Voetnoot. * p < 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

 

Uit de logistische regressieanalyse bleek dat er een effect is aan te wijzen van het gebruik 

van citaten in een persbericht op het overnemen van de kernboodschap in de 

corresponderende vrije publiciteit. Als er citaten gebruikt worden in persberichten is de kans 

kleiner dat de kernboodschap wordt overgenomen (B = -1,92) dan wanneer er geen citaten 

worden gebruikt in persberichten. Er was ook een interactie-effect aan te wijzen van het 

gebruik van citaten en het type persbericht op het wel of niet overnemen van de 

kernboodschap, zie tabel 23. Naarmate het gebruik van citaten in bedrijfspersberichten 

toeneemt, neemt de kans dat het persbericht leidt tot het overnemen van de kernboodschap 

toe. Bij de andere typen persberichten leidt het gebruik van citaten in persberichten op een 

kleinere kans dat de kernboodschap wordt overgenomen.  

  

Om te achterhalen of het gebruik van citaten in verschillende typen persberichten verband 

heeft met het positief of negatief presenteren van het bedrijf in de corresponderende vrije 

publiciteit, is een logistische regressieanalyse uitgevoerd. Zie voor een samenvatting van de 
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logistische regressieanalyse tabel 23. Uit de tabel blijkt dat er geen significant effect is van 

het gebruik van citaten in persberichten op de representatie van het bedrijf in de 

corresponderende vrije publiciteit. Er is ook geen effect van het type persbericht op de 

representatie van het bedrijf in de corresponderende vrije publiciteit.  

 

Deelantwoord 

Het gebruik van citaten in persberichten leidt tot een kleinere kans dat de kernboodschap uit 

het persbericht wordt overgenomen in de corresponderende vrije publiciteit. Daarbij heeft 

het gebruik van citaten in evenementpersberichten een negatief effect op de kwaliteit van de 

corresponderende vrije publiciteit.
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5 Discussie 

In dit hoofdstuk worden in de eerste paragraaf naar aanleiding van de resultaten de vier 

deelvragen en bijbehorende subvragen beantwoord. Dit leidt vervolgens tot de 

beantwoording van de onderzoeksvraag. In paragraaf 5.2 worden de resultaten nader 

besproken en worden er verklaringen gegeven voor de gevonden resultaten. Vervolgens 

komen kort de beperkingen van het onderzoek aan bod en worden er aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek gedaan.  

 

§5.1 Conclusie  

Dit onderzoek richt zich op het effect van inhoudelijke en stilistische kenmerken in 

verschillende typen persberichten op de corresponderende vrije publiciteit. In eerste 

instantie is er gekeken of er verschil is in de omvang en de kwaliteit van de 

corresponderende publiciteit die de verschillende typen persberichten opleveren. Daarnaast 

is bestudeerd of bepaalde inhoudelijke en stilistische kenmerken effect hebben op de 

omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit en of dit effect verschilt per 

type persbericht. De drie deelvragen die centraal staan in dit onderzoek worden in deze 

paragraaf beantwoord. In paragraaf 5.1.2 wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag 

van dit onderzoek. 

§5.1.1 Beantwoording deelvragen  

Deelvraag 1 betrof de volgende vraag: verschillen typen persberichten in de omvang en 

kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit die zij opleveren? 

 

De resultaten toonden aan dat persberichten verschillen in de omvang en de kwaliteit van 

de corresponderende vrije publiciteit die zij opleveren. Evenementpersberichten bleken het 

meeste succes te hebben op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. 

Daarnaast bleek dat onderzoekspersberichten leidden tot publicaties met een groter bereik 

dan de productpersberichten en bedrijfspersberichten.  

 

Wat betreft de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit leidden 

onderzoekspersberichten tot het minder vaak overnemen van de kernboodschap dan de 

andere typen persberichten. Daarnaast leidden onderzoekspersberichten vaker tot een 

negatieve representatie van de bedrijfsnaam in de corresponderende vrije publiciteit dan 

productpersberichten. 

 

Evenementpersberichten hebben dus het meeste succes op de omvang van de 

corresponderende vrije publiciteit. Onderzoekspersberichten hebben, naast een deels 

positief effect op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit, een negatief effect op 

de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. 
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Deelvraag 2 betrof de volgende vraag: wat is de invloed van inhoudelijke kenmerken 

(frames en afbeeldingen) in verschillende typen persberichten op de omvang en de kwaliteit 

van de corresponderende vrije publiciteit? 

 

Frames 

Alleen de frames ‘centrale partij’ en ‘het ondersteunen van de gebeurtenis’ bleken effect te 

hebben op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. Het centraal stellen van het 

bedrijf in het persbericht had een negatief effect op de omvang van de corresponderende 

vrije publiciteit en het centraal stellen van de gebeurtenis in het persbericht had een positief 

effect op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit. Het ondersteunen van de 

gebeurtenis in een persbericht door middel van pseudo-event had een positief effect op het 

aantal gegenereerde artikelen. 

 

Bovendien kwam er uit de resultaten een effect van het gebruik van frames op de kwaliteit 

van de corresponderende vrije publiciteit naar voren. Het pseudo-event als type 

ondersteuning in productpersberichten leidde tot het vaker overnemen van de 

kernboodschap. Een actieve presentatie van de organisatie in productpersberichten leidde 

tot het minder vaak overnemen van de kernboodschap dan een neutrale presentatie van de 

organisatie. In evenementpersberichten leidde een neutrale presentatie van de organisatie 

tot het minder vaak overnemen van de kernboodschap dan een actieve presentatie van de 

organisatie. 

 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het gebruik van frames in persberichten effect heeft 

op zowel het kwantitatieve en kwalitatieve succes van het persbericht. Bovendien verschilt 

het succes van het gebruik van bepaalde frames per type persbericht. 

 

Afbeeldingen 

Uit de resultaten bleek er geen noemenswaardig effect te zijn van het gebruik van 

afbeeldingen op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat afbeeldingen in persberichten niet van invloed zijn op het 

succes van een persbericht. Het gebruik van afbeeldingen verschilt wel per type persbericht.  

 

Deelvraag 3 betrof de volgende vraag: wat is de invloed van stilistische kenmerken 

(promotionele kenmerken, zelfreferentie vanuit de derde persoon en citaten) in verschillende 

typen persberichten op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit? 

 

Promotionele stijl 

Dit onderzoek toont aan dat er geen effect is van een promotionele stijl in persberichten op 

de omvang van de corresponderende publiciteit. Vanwege een geringe negatieve invloed 

van het gebruik van promotionele kenmerken in een persbericht op de kwaliteit van de 

corresponderende vrije publiciteit, kan gesteld worden dat promotionele kenmerken geen 

noemenswaardig effect hebben op de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit.  
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Het gebruik van promotionele kenmerken verschilt wel per type persbericht. 

Productpersberichten bevatten een meer promotionele stijl dan de andere typen 

persberichten.  

 

Zelfreferentie vanuit de derde persoon 

Het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon in persberichten heeft een positief 

effect op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit, maar een negatief effect op 

de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit. Een toename van het aantal vormen 

van zelfreferentie in persberichten leidt tot een kleinere kans dat het persbericht leidt tot het 

overnemen van de kernboodschap. Dit effect kan toegeschreven  worden aan een 

interactie-effect van het type persbericht en het gebruik van 3e persoon zelfreferentie. 

Naarmate het aantal vormen van zelfreferentie toeneemt in evenementpersberichten, wordt 

de kans kleiner dat de kernboodschap wordt overgenomen in de corresponderende vrije 

publiciteit. Bij andere typen persberichten neemt de kans dat de kernboodschap wordt 

overgenomen juist toe bij een toename van het aantal vormen van zelfreferentie vanuit de 

derde persoon. 

 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde 

persoon een positief effect heeft op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit, 

maar in evenementpersberichten een negatief effect heeft op de kwaliteit van de 

corresponderende vrije publiciteit. 

 

Citaten 

De resultaten lieten zien dat het gebruik van citaten zowel op de omvang als de kwaliteit van 

de corresponderende vrije publiciteit een negatief effect heeft. Het gebruik van citaten in 

evenementpersberichten leidt tot een kleinere kans dat de kernboodschap uit het 

persbericht wordt overgenomen in de corresponderende vrije publiciteit dan de andere typen 

persberichten. Bedrijfspersberichten maken het meest gebruik van citaten. 

 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat citaten een negatief effect hebben op het 

kwantitatieve en kwalitatieve succes van het persbericht. Dit effect verschilt wel per type 

persbericht. 

§ 5.1.2 Beantwoording onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek luidt als volgt: wat is de invloed van 

verschillende inhoudelijke en stilistische kenmerken van verschillende typen persberichten 

op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit? 

 

Deze onderzoeksvraag is beantwoord door 3 deelvragen en verschillende subvragen en 

hypotheses die de hoofdeffecten van de onafhankelijke kenmerken en de interactie-effecten 

van de inhoudelijke en stilistische kenmerken met het type persbericht hebben onderzocht.  
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Om de onderzoeksvraag te beantwoorden kan ten eerste gesteld worden dat de 

verschillende typen persbericht verschillen in de omvang en de kwaliteit van de 

corresponderende vrije publiciteit die zij afzonderlijk opleveren. Daarbij blijkt het 

evenementpersbericht het grootste kwantitatieve succes te hebben. Het 

onderzoekspersbericht blijkt daarnaast te leiden tot corresponderende publicaties waarvan 

de kwaliteit, in vergelijking met de andere typen persberichten, lager is.  

 

Ten tweede blijkt het type persbericht voor sommige inhoudelijke en stilistische kenmerken 

invloed te hebben op het effect dat een inhoudelijk of stilistisch kenmerk heeft op de 

corresponderende vrije publiciteit. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het type 

persbericht van invloed kan zijn op de corresponderende vrije publiciteit en dat bepaalde 

inhoudelijke en stilistische kenmerken van persberichten afhankelijk van het type persbericht 

wel of niet succesvol zijn.  

 

De inhoudelijke en stilistische kenmerken van verschillende typen persberichten die invloed 

hadden op de corresponderende vrije publiciteit, waren: (het ondersteunen van de 

gebeurtenis en de representatie van de organisatie), het gebruik van zelfreferentie vanuit de 

derde persoon en het gebruik van citaten.  

 

Wat betreft het gebruik van frames, bleek het gebruik van psuedo-events vooral in 

productpersberichten een positief effect te hebben op de kwaliteit van de corresponderende 

vrije publiciteit. Daarnaast bleek een actieve representatie van de organisatie in het 

productpersbericht vaker te leiden tot het niet overnemen van de kernboodschap dan een 

neutrale representatie van de organisatie. In het evenementpersbericht bleek een neutrale 

representatie van de organisatie te leiden tot het minder vaak overnemen van de 

kernboodschap dan een actieve representatie van de organisatie.  

 

Gezien de stijl van het persbericht bleken het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde 

persoon en citaten van invloed te zijn op de corresponderende vrije publiciteit. Het gebruik 

van zelfreferentie vanuit de derde persoon in evenementpersberichten heeft een negatief 

effect op het overnemen van de kernboodschap. Daarnaast blijkt het gebruik van citaten in 

evenementpersberichten een negatief effect te hebben op de kwaliteit van de 

corresponderende vrije publiciteit.  

 

Deze resultaten worden aan de hand van de besproken literatuur in hoofdstuk 2, nader 

besproken in de volgende paragraaf.  

§5.2 Discussie 

In deze paragraaf worden de conclusies die in de vorige paragraaf aan bod zijn gekomen, 

nader toegelicht met behulp van de theorie die in hoofdstuk 2 uitgebreid besproken is. 
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Vervolgens worden de beperkingen van het onderzoek genoemd en worden er 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan.  

§ 5.2.1 Resultaten 

Het doel van dit onderzoek was om, naast bestaande adviezen en onderzoeksresultaten, te 

komen tot nieuwe inzichten over hoe een succesvol persbericht eruit ziet. De focus lag 

daarbij op de vragen in hoeverre het type persbericht van invloed is op het selectieproces 

van de journalist en of succesvolle eigenschappen van het persbericht verschillen per type 

persbericht. Eerder onderzoek toonde aan dat het effect van een promotionele stijl in 

persberichten afhankelijk kan zijn van het type persbericht (Pander Maat, 2007). Dit 

onderzoek onderschrijft deze uitspraak door aan te tonen dat het type persbericht van 

invloed kan zijn op de omvang en de kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit en 

dat het type persbericht kan bepalen welke inhoudelijke en stilistische kenmerken wel en 

niet succesvol zijn.  

 

In dit onderzoek komt naar voren dat typen persberichten verschillen in de omvang en de 

kwaliteit van de corresponderende vrije publiciteit die zij opleverden. Een opvallend resultaat 

daarbij was dat hoewel onderzoekspersberichten leidden tot een grotere omvang van de 

corresponderende vrije publiciteit dan bedrijfspersberichten en productpersberichten, de 

publiciteit die onderzoekspersberichten opleverden minder vaak leidden tot het overnemen 

van de kernboodschap. Dit resultaat lijkt erop te wijzen dat onderzoekspersberichten een 

redelijk grote omvang van corresponderende publiciteit opleveren, maar dat journalisten de 

informatie uit het persbericht indirect gebruiken en de informatie niet integraal overnemen. 

Op die manier komt de informatie uit het persbericht wel in de media terecht, maar leidt het 

niet tot de gewenste media-aandacht. Productpersberichten behalen daarentegen een 

kleinere omvang corresponderende publiciteit, maar met die publiciteit wordt de gewenste 

informatie wel vaker overgenomen in de media. Dit kan verklaard worden door de inhoud 

van de verschillende typen persberichten en de media waarin zij terechtkomen. 

Onderzoekspersberichten presenteren namelijk de uitkomsten van onderzoek en komen 

vaak terecht in kranten en vakbladen. Die onderzoeksgegevens kunnen gebruikt worden om 

andere gebeurtenissen te ondersteunen. Het zijn feitelijke gegevens die de journalist kan 

gebruiken bij het schrijven van een artikel. De informatie uit onderzoekspersberichten blijkt 

ook vaker terecht te komen in vakbladen en kranten. De informatie in productpersberichten 

is vaak minder nieuwswaardig en komt meestal terecht in ‘special interest’ media. 

Vakbladen en kranten zijn van een meer informatieve en objectieve aard dan ‘special 

interest’ media (Pander Maat, 2007). 

 

Daarnaast toont dit onderzoek aan dat bepaalde inhoudelijk en stilistische kenmerken in 

persberichten afhankelijk van het type persbericht wel of niet succesvol zijn. Kenmerken die 

van invloed zijn op het succes van persberichten zijn onderzocht. Onderzoek toont aan dat 

het gebruik van een promotionele stijl in persberichten een negatief effect heeft op het 

succes van een persbericht (Hoeken & Westbeek, 1997; Bell 1991), dat het gebruik van 
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citaten en zelfreferentie vanuit de derde persoon een positief effect kan hebben op het 

succes van een persbericht (Jacobs, 1999; Sleurs et al., 2003; Sleurs & Jacobs, 2005) en 

dat het gebruik van frames van invloed is op het wel of niet leiden tot gewenste vrije 

publiciteit (Lagerwerf et al., 2005). Dit onderzoek laat zien dat het gebruik van deze 

kenmerken in persberichten van invloed kan zijn op het succes van een persbericht, maar 

ook dat het succes van deze kenmerken afhankelijk is van het type persbericht.  

 

Vanuit de resultaten blijkt in eerste instantie een algemeen patroon over de invloed van 

inhoudelijke en stilistische kenmerken op de corresponderende vrije publiciteit 

waarneembaar te zijn. Wat opviel bij de invloed van de inhoudelijke kenmerken van 

persberichten op de corresponderende vrije publiciteit, was dat het centraal stellen van het 

bedrijf in een persbericht een negatief effect heeft op de omvang van de corresponderende 

vrije publiciteit. Een positieve reden voor de gebeurtenis bleek tevens een negatief effect te 

hebben op het succes van een persbericht, in die zin dat het leidde tot het minder vaak 

overnemen van de kernboodschap dan een neutrale of negatieve reden voor de 

gebeurtenis. Bij de stilistische kenmerken viel op dat het gebruik van zelfreferentie vanuit de 

derde persoon een positief effect heeft op het aantal gegenereerde artikelen. Deze 

resultaten zijn in lijn met de heersende opvatting dat de journalist niet houdt van 

promotioneel taalgebruik in een persbericht en dat hij persvoorlichters van bedrijven 

wantrouwt en kritisch is ten aanzien van hun input (Jacobs, 1999). Hij prefereert dan ook 

informatie die zo objectief en feitelijk mogelijk is (Bell, 1991; Gelders, Neijens, Cock & Roe, 

2006). Door het bedrijf centraal te stellen en de reden voor de gebeurtenis positief te 

presenteren wordt het bedrijf centraal gesteld in het persbericht en wordt de informatie op 

een positieve manier naar voren gebracht. Dit kan bijdragen aan een subjectief karakter van 

het persbericht en kan er daardoor toe leiden dat het ervoor zorgt dat een persbericht 

minder succes heeft. Daarnaast kan het gebruik van zelfreferentie vanuit de derde persoon 

bijdragen aan een objectief en ‘voorgeformuleerd’ karakter van het persbericht (Jacobs, 

1999). Objectieve inhoudelijke en stilistische kenmerken lijken dus effect te hebben op het 

selectieproces van de journalist.  

 

Het algemene patroon dat naar voren komt en wijst op het succes van objectieve 

inhoudelijke en stilistische kenmerken in persberichten, blijkt echter doorbroken te worden 

door de verschillende typen persberichten. Succesvolle productpersberichten blijken zich 

namelijk te kenmerken door een meer subjectief karakter. Uit dit onderzoek blijkt dat het 

ondersteunen van de gebeurtenis door middel van een pseudo-event voornamelijk in 

productpersberichten succesvol is. Door het op de markt brengen van een nieuw product te 

ondersteunen door bijvoorbeeld een feestelijke lancering (pseudo-event),  wordt het nieuws 

rondom het nieuwe product gecreëerd, bedacht en gepland door het bedrijf (Boorstin, 1971). 

Op die manier kan het gebruiken van een pseudo-event in persberichten beschouwd 

worden als een subjectief kenmerk van het persbericht. Daarnaast worden 

productpersberichten in een meer promotionele stijl geschreven dan de andere typen 

persberichten en wees dit onderzoek uit dat de informatie uit productpersberichten 
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voornamelijk terecht komt in ‘special interest’ magazines (51,9%). Deze kenmerken lijken te 

wijzen op een meer subjectief en daarmee promotioneel karakter van het productpersbericht 

(Pander Maat, 2007).  

 

Wat betreft het karakter van de andere typen persberichten, leidt het gebruik van citaten in 

bedrijfspersberichten, in tegenstelling tot de andere typen persberichten, juist tot een grotere 

kans dat de kernboodschap wordt overgenomen. Dit resultaat wijst er op dat het gebruik van 

citaten in bedrijfspersberichten succes heeft. Het gebruik van citaten wordt tevens het 

vaakst gebruikt in bedrijfspersberichten. Zoals uit de literatuur bleek, kunnen citaten gezien 

worden als een objectiverend middel en kunnen zij door middel van hun voorgeformuleerde 

karakter invloed hebben op het selectieproces van de journalist (Sleurs et al., 2003; Mies, 

2002). De informatie uit bedrijfspersberichten komt voornamelijk terecht in vakbladen 

(51,7%). Aangezien citaten gezien worden als een feitelijke informatiebron,  passen zij op 

die manier bij het meer objectieve karakter van vakbladen. 

 

Een ander opvallend resultaat van het onderzoek dat wijst op de invloed van het type 

persbericht, is dat zelfreferentie vanuit de derde persoon in evenementpersberichten een 

negatief effect bleek te hebben op het aantal gegenereerde artikelen en het overnemen van 

de kernboodschap. In andere typen persberichten bleek het gebruik van zelfreferentie vanuit 

de derde juist een positief effect te hebben op het aantal gegenereerde artikelen en het 

overnemen van de kernboodschap. Dit resultaat werd ook verwacht vanuit eerder 

onderzoek over het voorgeformuleerde karakter van persberichten (Jacobs, 1999). Dat het 

gebruik van vormen van zelfreferentie vanuit de derde persoon in evenementpersberichten 

geen gunstig effect heeft op het aantal gegenereerde artikelen en het overnemen van de 

kernboodschap, kan verklaard worden vanuit het doel van het persbericht. Het doel van een 

evenementpersbericht met een cultureel of filantropisch doeleinde is, in tegen stelling tot het 

doel van een productpersbericht, niet zozeer het promoten van het bedrijf maar eerder het 

onder de aandacht brengen van een evenement. Het gebruik van zelfreferentie vanuit de 

derde persoon wordt gebruikt om voor het bedrijf op een minder directe manier media-

aandacht te verkrijgen (Jacobs, 1999). Op die manier kan het gebruik van zelfreferentie 

vanuit de derde persoon minder effectief zijn voor evenementpersberichten dan voor 

productpersberichten. 

 

Dit onderzoek toont dus aan dat het type persbericht invloed heeft op hoe een succesvol 

persbericht geschreven dient te worden. Voor persvoorlichters is het dan ook van belang om 

hier rekening mee te houden. Aangezien de data van dit onderzoek afkomstig zijn van 

slechts één bron, is het niet mogelijk om te komen tot praktische adviezen over hoe een 

doelgericht persbericht het best geschreven kan worden. Daarvoor is meer onderzoek nodig 

en dient data van verschillende communicatieadvies- en PR-bureaus geanalyseerd te 

worden. 
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§5.2.2 Beperkingen van het onderzoek 

Een beperking van het onderzoek is dat de resultaten niet generaliseerbaar zijn, aangezien 

de steekproef beperkt is. De steekproef omvat persberichten die verzameld zijn bij slechts 

één communicatieadvies en PR-bureau. De beperkte steeproef zorgt ervoor dat de 

resultaten van dit onderzoek indicatief zijn en er dus geen generaliserende uitspraken 

gedaan kunnen worden. De uitspraken hebben namelijk betrekking op de persberichten van 

het communicatieadvies en PR-bureau waar de data verzameld zijn. Om de gevonden 

resultaten te kunnen generaliseren voor het bedrijfspersbericht zou van een willekeurige 

steekproef op een groot aantal persberichten en corresponderende artikelen van 

verschillende Nederlandse communicatieadviesbureau uitgegaan moeten zijn. Gezien het 

tijdsbestek waarin het onderzoek uitgevoerd diende te worden en de tijd die een dergelijk 

onderzoek betreft, was dat voor dit onderzoek niet mogelijk. De steekproef mag dan slechts 

bij één communicatieadviesbureau uitgevoerd zijn en qua omvang beperkt zijn, qua variëteit 

is het een mooie steekproef. De variëteit van de steekproef vormt een sterk punt van het 

onderzoek. Zo worden in dit onderzoek niet alleen persberichten van verschillende 

organisaties, instellingen en bedrijven vergeleken, maar worden ook verschillende typen 

persberichten vergeleken. Kwantitatief gezien kent de steekproef wellicht zijn beperkingen, 

maar kwalitatief gezien is het een mooie gevarieerde steekproef. 

 

Een andere beperking van het onderzoek vormt de onderzoeksmethode. Dit onderzoek 

heeft zich door middel van een corpuslinguïstische methode gericht op de manier waarop de 

nieuwsselectie van de journalist beïnvloed wordt. Dit onderzoek heeft daarbij het product 

zelf onderzocht, namelijk het persbericht. Naast het type persbericht en de inhoudelijke en 

stilistische kenmerken daarvan, zijn er echter meerdere factoren die van invloed kunnen zijn 

geweest op het wel of niet selecteren van de informatie uit het persbericht. Zo blijkt dat het 

nieuwsaanbod en de timing van het versturen van het persbericht belangrijke verklarende 

factoren kunnen zijn van het selectiegedrag van de journalist (Graaf &Steinmetz, 2006). Die 

variabelen zouden de resultaten van dit onderzoek mogelijk beïnvloedt kunnen hebben. 

Verschillende resultaten van dit onderzoek bleken een te lage verklarende waarde te 

bieden, waardoor de effecten niet (alleen) toe te schrijven waren aan de inhoudelijke of 

stilistische kenmerken van het persbericht en het type persbericht. Dat kan er op wijzen dat 

externe factoren als de timing en het nieuwsaanbod invloed hebben gehad op de resultaten 

van dit onderzoek. Voor vervolgonderzoek is het dan ook aan te raden om deze externe 

factoren zoveel mogelijk uit te sluiten door verschillende onderzoeksmethoden, zoals 

etnografisch onderzoek, te gebruiken. 

 

Verder zijn er een aantal beperkingen van het codeboek te noemen. Voor het coderen en 

analyseren van de vier soorten frames in de persberichten en de corresponderende 

artikelen, is uitgegaan van een zogenoemde 'list of frames' techniek. Daarbij is in het 

codeboek per frame een lijst samengesteld van linguïstische en/of inhoudelijke kenmerken 

van het frame. Entman (1993) beweert dat een dergelijke manier van analyseren ervoor 

zorgt dat de resultaten niet generaliseerbaar zijn, omdat er op die manier veel te veel 
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verschillende frames ontstaan. Aangezien het hier gaat om een verkennend onderzoek op 

het gebied van ‘framing’ in persberichten en er dus nog niet veel bekend is over het gebruik 

van frames in persberichten, bood dit de meest geschikte manier om het gebruik van frames 

te onderzoeken.  

 

Een laatste beperking van het onderzoek is dat het uitvoeren van de analyse gedaan is door 

slechts één codeur, de onderzoeker zelf. Het betreft hier de intercodeurbetrouwbaarheid. Dit 

zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid van dit onderzoek verzwakt, daar de resultaten 

verkregen zijn door de onderzoeker zelf. De interpretatie van de onderzoeker kan daardoor 

mogelijk van invloed zijn geweest op de resultaten. Door van een vooraf opgestelde 

codeerinstructie uit te gaan, een gedetailleerd codeboek te schrijven, tijdens het coderen 

steeds te vermelden op welke manier te werk is gegaan en wat te doen bij uitzonderingen, is 

geprobeerd om dit zoveel mogelijk tegen te gaan.  

§5.2.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Voor vervolgonderzoek is het ten eerste aan te raden om de steekproef uit te breiden en het 

onderzoek te herhalen in een andere context. Op die manier kan onderzocht worden of de 

resultaten die naar voren zijn gekomen in dit onderzoek overeenkomen met de resultaten 

die naar voren komen uit een onderzoek in een andere context. De context wordt dan 

uitgesloten als verklarende factor, waardoor de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden 

naar het bedrijfspersbericht. Op die manier zou het onderzoek dan ook daadwerkelijk 

kunnen leiden tot praktische adviezen voor communicatieadviesbureaus over het schrijven 

van effectieve bedrijfspersberichten.  

 

Ten tweede is het aan te raden om de invloed van het type persbericht in vervolgonderzoek 

nader te bestuderen. Dit is één van de weinige onderzoeken die zich daarop gericht heeft en 

dit is dan ook een verkennend onderzoek op dat gebied. Met dit onderzoek is aangetoond 

dat het type persbericht wel degelijk van invloed kan zijn op het wel of niet leiden tot 

kwantitatief en kwalitatief gezien succesvolle corresponderende vrije publiciteit. Voor 

vervolgonderzoek naar persberichten en de manier waarop zij het selectieproces van de 

journalist beïnvloeden, wordt dan ook aangeraden om het type persbericht mee te nemen 

als verklarende factor. Daarnaast wordt aanbevolen om het type persbericht nader te 

onderzoeken en wellicht te komen tot een verfijning van het type persbericht en tot een 

uitbereiding van het aantal typen persberichten. De data voor dit onderzoek zijn namelijk 

afkomstig van slechts één bron. Daardoor kan dit onderzoek geen generaliserende 

uitspraken doen over het effect van het type persbericht, maar ook niet over het type 

persbericht zelf. In vervolgonderzoeken zouden wellicht meerdere persberichtcategorieën 

onderscheiden kunnen worden. 

 

Tot slot heeft dit onderzoek door middel van een inhoudsanalyse proberen te achterhalen 

wat het effect is van verschillende inhoudelijke en stilistische kenmerken van verschillende 

typen persberichten. Naast taalkundige aspecten in het persbericht, kunnen meer factoren 
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van invloed zijn op het selectieproces van de journalist. Het nieuwsaanbod blijkt een 

belangrijke factor te zijn wanneer het aankomt op het wel of niet leiden tot publiciteit (Graaf 

& Steinmetz, 2006). Vervolgonderzoek zou het effect van taalkundige aspecten en de 

invloed van het type persbericht nader kunnen onderzoeken door middel van etnografisch 

onderzoek, zoals het onderzoek van Sleurs et al. (2003). Om te kunnen achterhalen op 

welke manier het type persbericht en taalkundige kenmerken binnen die typen persberichten 

invloed hebben op het selectieproces van de journalist, zou de manier van nieuwsselectie 

uit persberichten op een redactie nader onderzocht kunnen worden door middel van onder 

andere de hardopdenkmethode. Op die manier kunnen externe factoren, zoals het 

nieuwsaanbod, uitgesloten worden.
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Bijlagen 

 

Bijlage I: Tabellen loglineare analyses en regressi eanalyses
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Tabellen multiple regressieanalyse 

Tabel 9.  Uitkomsten van regressieanalyse van het effect van promotionele kenmerken in verschillende soorten persberichten  

op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit (N =247 

 

Voetnoot. De ongestandaardiseerde B waarden zijn weergegeven aangezien de onafhankelijke numerieke variabelen zijn gestandaardiseerd 
a = productpersberichten zijn als basisgroep gecodeerd in de dummy variabelen 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
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Tabel 10. Uitkomsten van regressieanalyse van het effect van zelfreferentie vanuit de derde persoon in verschillende 

soorten persberichten op de omvang van de corresponderende vrije publiciteit (N =247)  

 

 

Voetnoot. De ongestandaardiseerde B waarden zijn weergegeven, aangezien de onafhankelijke numerieke variabelen zijn gestandaardiseerd 
a = productpersberichten zijn als basisgroep gecodeerd in de dummy variabelen 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
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Tabellen loglineare analyses 

 

Tabel 15.  Frequenties, percentages en de standardized residuals (SR) per type persbericht en gegeven de centrale partij in het persbericht van het aantal keer dat een kernboodschap 

wel of niet wordt overgenomen en het bedrijf positief of negatief gepresenteerd wordt in de corresponderende vrije publiciteit (N  = 247)  

 

 

Voetnoot. SR  > 1.96 of <  -1.96  frequenties verschillen significant van elkaar op een waarschijnlijkheidsniveau van p <  0,05 

b = het overnemen van de kernboodschap is gehercodeerd in Nee (niet en deels) en Ja (grotendeels en volledig)  
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Tabel 16a.  Samenvatting van de loglineare analyse (Type persbericht, centrale partij,overnemen kernboodschap) 

 

Variabelen      DF   Partial X²   P 

Type persbericht x centrale partij   6  31,04  < 0,001 

Type persbericht x Kernboodschap  3   8,39  < 0,05 

Centrale partij x Kernboodschap  2  9,04  < 0,05 

Type persbericht     3   94,45   < 0,001 

Centrale partij      2  105,73  < 0,001 

Kernboodschap    1   117,18  < 0,001 

 

 

Tabel 16b.  Samenvatting van de loglineare analyse (Type persbericht, centrale partij, presentatie bedrijf) 

  

Variabelen      DF   Partial X²   P 

Type persbericht x centrale partij   6    28,80  < 0,001 

Type persbericht x Presentatie bedrijf  3      7,25   < 0,05 

Centrale partij x Presentatie bedrijf   2     0,88   = 0,64 

Type persbericht     3   94,45   < 0,001 

Centrale partij       2  105,73  < 0,001 

Presentatie bedrijf     1   265,13   < 0,001 
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Tabel 17 .  Frequenties, percentages en de standardized residuals (SR) per type persbericht en de presentatie van de organisatie in het persbericht van het aantal keer dat een 

kernboodschap wel of niet wordt overgenomen en het bedrijf positief of negatief gepresenteerd wordt in de corresponderende vrije publiciteit (N  = 247)  

 

 

Voetnoot. SR  > 1.96 of <  -1.96  frequenties verschillen significant van elkaar op een waarschijnlijkheidsniveau van p <  0,05 

b = het overnemen van de kernboodschap is gehercodeerd in Nee (niet en deels) en Ja (grotendeels en volledig)  
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Tabel 18a.  Samenvatting van de loglineare analyse (Type persbericht, presentatie van de organisatie, overnemen kernboodschap) 

 

Variabelen       DF   Partial X²   P 

Type persbericht x presentatie organisatie   6    26,21  <  0,001 

Type persbericht x Kernboodschap   3      7,25   <  0,05 

Presentatie organisatie x Kernboodschap   2     6,54  <  0,001 

Type persbericht      3   94, 45   <  0,001 

Presentatie organisatie     2  172, 05  <  0,001 

Kernboodschap     1   117,18   <  0,001 

 

 

Tabel 18b.  Samenvatting van de loglineaire analyse (Type persbericht, presentatie van de organisatie in het persbericht (PB), representatie van het bedrijf in de correspondere publiciteit 

(CP)) 

 

Variabelen       DF   Partial X²   P 

Type persbericht x presentatie organisatie (PB)   6    20,57  <  0,001 

Type persbericht x representatie (CP)   3      6,31    < .05 

Presentatie organisatie (PB) x representatie (CP)   2     4,07   = 0,131 

Type persbericht      3   94,45        <  0,001 

Presentatie organisatie (PB)     2  172, 05  <  0,001 

Representatie (CP)     1   265,13   <  0,001 
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Tabel 19. Frequenties, percentages en de standardized residuals (SR) per type persbericht en type benadering van het aantal keer dat een kernboodschap wel of niet wordt 

overgenomen en het bedrijf positief of negatief gepresenteerd wordt in de corresponderende vrije publiciteit  

(N  = 247)  

 

 
Voetnoot. SR  > 1.96 of <  -1.96  frequenties verschillen significant van elkaar op een waarschijnlijkheidsniveau van p <  0,05 

b = het overnemen van de kernboodschap is gehercodeerd in Nee (niet en deels) en Ja (grotendeels en volledig) 
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Tabel 20a.  Samenvatting van de loglineare analyse (Type persbericht, presentatie van de organisatie, overnemen kernboodschap) 

 

Variabelen       DF   Partial X²   P 

Type persbericht x Benadering gebeurtenis   6   187.89  <  0,001 

Type persbericht x Kernboodschap   3     11,08   <  0,05  

Benadering gebeurtenis x Kernboodschap   2    10,97  <  0,001 

Type persbericht      3     94,45   <  0,001 

Benadering gebeurtenis     2  191,45  <  0,001 

Kernboodschap     1   116,16   <  0,001 

 

 

Tabel 20b.  Samenvatting van de loglineare analyse (Type persbericht, presentatie van de organisatie in het persbericht (PB), representatie van het bedrijf in de correspondere publiciteit 

(CP)) 

   

Variabelen       DF   Partial X²   P 

Type persbericht x Benadering gebeurtenis (PB)   6    171,88  <  0,001 

Type persbericht x representatie (CP)   3       6,75    < 0,05 

Benadering gebeuertenis (PB) x representatie (CP)  2      1,65   = 0,438 

Type persbericht      3     94,45       <  0,001 

Benadering gebeurtenis (PB)     2  192, 99  <  0,001 

Representatie (CP)     1   265,13   <  0,001 
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Tabel 21. Frequenties, percentages en de standardized residuals (SR) per type persbericht en type ondersteuning (Onderzoeksgegevens (OZ), Pseudo-event (pseudo), seizoen of 

feestdagen (seizoen), Filantropisch (FIL) en overig) van het aantal keer dat een kernboodschap wel of niet wordt overgenomen en het bedrijf positief of negatief gepresenteerd wordt in 

de corresponderende vrije publiciteit (N  = 247) 

 

 

Voetnoot. SR  > 1.96 of <  -1.96  frequenties verschillen significant van elkaar op een waarschijnlijkheidsniveau van p < 0,05 

b = het overnemen van de kernboodschap is gehercodeerd in Nee (niet en deels) en Ja (grotendeels en volledig)  
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Tabel 22a.  Samenvatting van de loglineare analyse (Type persbericht, type ondersteuning, overnemen kernboodschap) 

 

Variabelen      DF   Partial X²   P 

Type persbericht x Type ondersteuning   12   190,  85  <  0,001 

Type persbericht x Kernboodschap  3     12,78   <  0,01  

Type ondersteuning x Kernboodschap   4    46,61  <  0,001 

Type persbericht     3     94,45   <  0,001 

Type ondersteuning     4  161,30  <  0,001 

Kernboodschap    1   117,18   <  0,001 

 

Tabel 22b.  Samenvatting van de loglineare analyse (Type persbericht, type ondersteuning, representatie van het bedrijf in de corresponderende publiciteit(CP)) 

 

Variabelen      DF   Partial X²   P 

Type persbericht x Type ondersteuning   12  182,83  <  0,001 

Type persbericht x Representatie (CP)  3       6,21  < 0,05  

Type ondersteuning x Representatie (CP)  4      1,89  =  0,755 

Type persbericht     3     94,45   <  0,001 

Type ondersteuning     4  161,30  <  0,001 

Representatie (CP)    1   265,13   <  0,001
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Bijlage II: Codeboek 

 

Het codeboek persberichten/nieuwsberichten 

 

001: Nummer persbericht 

De persberichten worden gefilterd en geselecteerd vanuit een database waarin alle 

verzonden persberichten vanaf 209 staan opgeslagen (zie dataselectie methodesectie). 

Vervolgens worden de geselecteerde persberichten genummerd van 1 tot 60 (N = 60) en 

wordt het nummer van het persbericht herhaald in het SPSS databestand voor het aantal 

corresponderende artikelen/nieuwsberichten. 

 

Voorbeeld: persbericht 2 heeft drie corresponderende publicaties opgeleverd. Persbericht 

nummer 2 volgt drie keer achter elkaar in het SPSS databestand. 

 

002: Het type persbericht (type 1, type 2, type 3 o f type 4). 

In eerste instantie is het belangrijk om te bepalen wat voor type persbericht het persbericht 

is. Een persbericht kan namelijk over verschillende onderwerpen gaan en kan daarmee ook 

min of meer andere doelstellingen beogen. De categorieën die ik naar aanleiding van een 

verkennend onderzoek van mijn data heb gemaakt zijn de volgende:  

 

Type 1 persberichten: persberichten die gaan over het lanceren van een product of dienst 

Type 2 persberichten: persberichten die gaan over interne bedrijfsinformatie, zoals 

financiële zaken, overnames of reorganisaties. 

Type 3 persberichten: persberichten die een evenement aankondigen. 

Type 4 persberichten: persberichten die de uitkomsten van onderzoek(en) presenteren 

 

 

Om te bepalen onder welke categorie een persbericht valt is in eerste instantie bepaald wat 

het hoofddoel van het persbericht is, dat wil zeggen welk doel het persbericht wil bereiken. 

Zo zal een persbericht dat een evenement aankondigt om een nieuw product/dienst te 

introduceren, in eerste instantie het doel hebben om het nieuwe product te introduceren. Het 

evenement is dan slechts een middel om de informatie nieuwswaardiger te maken voor de 

journalist (een zogenoemd ‘pseudo-event’ (Boorstin, 1971). Het hoofddoel van dat 

persbericht is dan ook het lanceren van een nieuw product of dienst en niet het aankondigen 

van een evenement. Om te bepalen binnen welke categorie een persbericht valt, heb ik mij 

daarom gericht op het nieuwswaardige feit van het persbericht. De nieuwswaardige 

informatie van een persbericht staat meestal in het bovenste deel van de tekst (Graaf & 

Steinmetz, 2006), dat wil zeggen in de kop, subkop en de lead. Daarom heb ik mij in eerste 

instantie gericht op de kop, subkop en lead van het persbericht om het nieuwswaardige feit 

van het persbericht te achterhalen. Vooral de ondertitel en de lead geven namelijk duidelijk 

weer waar het persbericht over gaat en daar valt dus uit op te maken wat voor een type 

persbericht het is. In de lead is het namelijk van belang dat alle belangrijke informatie van 
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het persbericht staat en dus de hoofdboodschap van het persbericht wordt weergegeven. 

Van daaruit is dan af te leiden wat de daadwerkelijke gebeurtenis is die in het persbericht 

staat. Deze gebeurtenis bepaalt in welke categorie het persbericht valt. De volgende 

stapsgewijze instructie is bij het bepalen van het type persbericht gehanteerd:  

 

Selecteer een (1) wanneer de aankondiging in de titel, ondertitel en lead van het persbericht 

gaat over de lancering van een product of dienst dat geleverd wordt door het bedrijf voor wie 

het persbericht is geschreven. 

Selecteer een (2) wanneer de aankondiging in de titel, ondertitel en de lead van het 

persbericht gaat over interne bedrijfsinformatie, zoals de financiële gesteldheid van het 

bedrijf, aankondiging van reorganisatie, fusie, overname en personeelswijzigingen. 

Selecteer een (3) wanneer in de titel, ondertitel en lead van het persbericht een evenement 

wordt aangekondigd. Persberichten waarin een evenement wordt aangekondigd omdat er 

een nieuw product of dienst gelanceerd wordt, vallen onder categorie 1. In die persberichten 

is de daadwerkelijke gebeurtenis namelijk het lanceren van een product of dienst. Het 

evenement wordt geanalyseerd als een ondersteuning van die gebeurtenis (zie frame 4), dat 

evenement wordt namelijk gezien als een gecreëerde gebeurtenis om het lanceren van het 

product of dienst aantrekkelijker te maken (Boorstin, 1971). 

Selecteer een (4) als in de titel, ondertitel of lead van het persbericht de uitkomsten van een 

onderzoek naar voren worden gebracht. Dat onderzoek verschaft de consument of het 

bedrijfsleven informatie over huidige trends in de samenleving of het bedrijfsleven, zowel 

informatie over de economie als over het dagelijkse leven. 

 

003: Nummer nieuwsbericht 

De met de persberichten corresponderende artikelen zijn verzameld vanuit een database 

waarin alle publicaties van opdrachtgevers vanaf 2009 staan opgeslagen. Daarbij diende de 

publicaties binnen een bepaalde tijd te verschijnen: 

 

Kranten en online publicaties binnen vier dagen 

weekbladen binnen twee weken 

maandbladen binnen twee maanden 

 

Het tweede criterium voor het wel of niet selecteren van publicaties betrof de inhoud vn het 

persbericht en de verschenen publicaties, deze diende in onderwerp namelijk overeen te 

komen om meegerekend te worden als corresponderende publicatie (zie H3: Methode). 

 

Vervolgens zijn de geselecteerde artikelen genummerd van 1 tot 247 (N =247). De 

genummerde artikelen zijn in het SPSS databestand geplaatst achter het bijbehorende 

persbericht. Achter de persberichten die geen publicatie hebben opgeleverd werd niks 

gezet. 

 

Deze variabele is bij de statistische analyses geaggregeerd tot een variabele die mat wat 
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het gemiddelde aantal artikelen was dat een persbericht genereerde. Dit was één van de 

succesvariabelen die aangaf wat de omvang van de corresponderende vrije publiciteit was 

per persbericht. De andere twee succesvariabelen die de omvang van de corresponderende 

vrije publiciteit maten worden verderop in het codeboek behandeld en zijn de grootte en het 

bereik van de gegenereerde artikelen.  

 

004: Het medium 

Van de corresponderende publicaties is genoteerd in welk medium zij terecht kwamen. Om 

deze media in de analyse met elkaar te kunnen vergelijken, zijn er verschillende categorieën 

opgesteld waarbinnen een medium kan vallen: 

 

categorie 1: landelijke dagblad/krant 

categorie 2: vakblad 

categorie 3: ‘special interest’ magazine 

categorie 4: online medium 

categorie 5: huis-aan-huis blad 

categorie 6: regionaal dagblad/krant 

 

Bij categorie 4 zijn alleen media meegenomen waarop journalisten actief zijn. Postings op 

fora, Facebook berichten en Twitter berichten zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. 

Indien een publicatie niet binnen deze categorisering viel is er een 0 ingevoerd, dit kwam 

echter in mijn data niet voor. Bij de persberichten die niet hebben geleid tot publicatie is 

niets ingevuld.  

 

005: Oplage/Aantal unieke bezoekers 

Van de corresponderende publicaties die zijn verschenen is de maandelijkse oplage (offline 

media) of het aantal unieke bezoekers per maand (online media) genoteerd. Deze 

variabelen vormden een van de succesvariabelen van de omvang van de corresponderende 

vrije publiciteit. Bij het uitvoeren van de statistische analyses zijn deze twee variabelen 

samengenomen tot één variabele die het gesommeerde bereik van alle publicaties per 

persbericht aangaf. Die variabele vormde daarmee een variabele die een onderdeel van het 

kwantitatieve succes van het persbericht mat, namelijk hoeveel mensen de informatie uit het 

persbericht heeft bereikt.  

 

006: Aantal woorden van persbericht 

Van alle persberichten is het aantal woorden geteld en genoteerd in het SPSS databestand. 

Hierbij tellen de woorden uit de titel, de ondertitel, de lead en het middenstuk mee. De noot 

voor de pers, de datum en de kop ‘persbericht’ worden buiten beschouwing gelaten. Daarbij 

gaat het namelijk om informatie die voor de journalist is bedoeld en niet voor publicatie is. 

 

007: Aantal woorden van corresponderende artikelen 

Van alle corresponderende artikelen is het aantal woorden geteld en genoteerd in het SPSS 
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databestand. Hierbij zijn alle woorden uit het artikel meegerekend. Daarnaast is deze 

variabele later geaggregeerd tot het gemiddelde aantal woorden waaruit een 

corresponderend artikel bestaat. Die variabele vormt daarmee een succesvariabele voor de 

grootte van de corresponderende vrije publiciteit. Deze variabele is in de statistische 

analyses dan ook meegenomen als succesonderdeel van de omvang van de 

corresponderende vrije publiciteit.  

 

Frames 

De volgende stap is het bepalen van het Frame waarin een persbericht/nieuwsbericht is 

geschreven. Bij het analyseren van de frames is in dit onderzoek uitgegaan van de ‘list of 

frames’ benadering die Tankard (2001) beschrijft als een effectieve manier voor het 

analyseren van het gebruik van frames in nieuwsberichten. De volgende stappen zijn 

achtereenvolgens uitgevoerd: ten eerste is er een lijst van verschillende frames die voor 

kunnen komen in de persberichten gemaakt, daarna is voor ieder frame een opsomming 

gemaakt van de kernwoorden, symbolen, zinnen en zinsconstructies die bij een bepaald 

frame passen. De volgende frames en kenmerken van die frames zijn onderscheiden. 

 

007:  Frame 1: wie is de centrale partij  

Frame 1 kijkt naar welke partij gepresenteerd wordt als de partij die met de gebeurtenis 

gemoeid is. In een persbericht en nieuwsbericht worden vaak meerdere ‘betrokken’ partijen 

besproken. Bij dit frame gaat het echter om die partij die het meest wordt benadrukt in de 

tekst. Daarbij zijn er verschillende keuze mogelijkheden:  

 

Optie 1: Het bedrijf/de organisatie 

Optie 2: Het publiek 

Optie 3: Een ander betrokken bedrijf 

Optie 4: Product/dienst dat een bedrijf levert 

Optie 5: Betrokken (bedrijfs)persoon 

Optie 6: Andere partij 

Optie 7: Gebeurtenis 

Optie 8: De Nederlandse bevolking 

 

 

Om te bepalen welke partij centraal staat in het persbericht en of nieuwsbericht is, er vanuit 

gaande dat de belangrijkste informatie wordt weergegeven in de kop en de lead, gekeken 

naar de kop, subkop en de lead van het persbericht en naar de kop en de lead of eerste 

alinea van het nieuwsbericht.  

 

Vervolgens is in de kop en de lead gekeken naar welke partijen voorkwamen en welke partij 

daarvan het vaakste als het onderwerp werd gepresenteerd. De partij die het vaakste 

voorkwam als onderwerp in de kop, de subkop en de lead van de tekst werd als de centrale 
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partij geselecteerd. De indeling in categorieën zoals hierboven is weergegeven is op basis 

van een verkennende analyse van de data bepaald. 

 

008: Frame 2: Presentatie van de organisatie 

Frame 2 gaat over de manier waarop het bedrijf of de instelling gepresenteerd wordt in het 

persbericht/nieuwsbericht. Dat kan op drie vastgestelde manieren, namelijk: actief 

handelend, neutraal en afwezig. Om te bepalen hoe het bedrijf/instelling gepresenteerd 

wordt is gekeken naar de kop van de tekst (kop, subkop en de lead). Op die manier kan 

namelijk gekeken worden hoe en of het bedrijf in combinatie met de hoofdboodschap 

gepresenteerd wordt. Een belangrijk advies voor het schrijven van pers- en nieuwsberichten 

is namelijk dat in de kop de belangrijkste informatie is weergegeven en dat de vijf w’s zijn 

toegepast; wie, wat, wanneer, waar en waarom. Daarom is besloten om voor het bepalen 

van hoe de organisatie wordt gepresenteerd in het pers- en nieuwsbericht te kijken naar de 

kop, titel en lead. Eén van de succesfactoren van persberichten is dat het bedrijf of de 

instelling genoemd wordt in het nieuwsbericht. Bij de laatste categorie, afwezig, is dan ook 

gekeken of het bedrijf genoemd wordt ja of nee.  

 

Wanneer het bedrijf als onderwerp aanwezig is in de titel, is zij prominent aanwezig en 

kunnen we haar scharen onder categorie 1. De titel heeft als functie om de aandacht van de 

lezer te trekken, op die manier kan er gekozen zijn om de organisatie op een bepaalde 

manier te presenteren. Dat kan erg verschillen met de ondertitel en de lead die informatiever 

zijn en meer tot doel hebben om de hoofdboodschap over te brengen. Er is voor gekozen 

om ons voornamelijk te focussen op de titel, ondertitel en de lead om op die manier te 

kunnen zien hoe het bedrijf in combinatie met de hoofdboodschap/de gebeurtenis wordt 

gepresenteerd.  

 

Het bedrijf is actief aanwezig (1): wanneer het bedrijf het onderwerp van de handeling is en 

dus een handeling verricht of iets veroorzaakt. De vraag die daarbij steeds gesteld is: wie of 

wat doet het? Wanneer het bedrijf het ‘doet’ en dus onderwerp van de meeste zinnen in de 

koptekst (kop, subkop en lead) is dan is het bedrijf actief aanwezig.  

Het bedrijf is op een neutrale wijze aanwezig (2): het bedrijf is op een neutrale wijze 

aanwezig, wanneer het bedrijf wel genoemd wordt maar niet of minder vaak dan een andere 

partij als het onderwerp van de zin wordt aangehaald.  

 

Hiervan is sprake wanneer bijvoorbeeld een bezitsrelatie wordt uitgedrukt, als in de 

volgende zin uit persbericht nummer 1: ‘Dat vertellen de resultaten van een grootschalig 

onderzoek van ADC Performance Improvement…’(Persbericht 1: lead). In deze zin voert het 

ADC geen handeling uit en ondergaat het ook geen handeling. Daarnaast wordt het bedrijf 

slechts één keer genoemd in de lead.  
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Het bedrijf is afwezig (3): wanneer het bedrijf helemaal niet genoemd wordt in de koptekst 

(kop, subkop en lead) van het persbericht of nieuwsbericht dan is het bedrijf afwezig. Daarbij 

gaat het om de vraag of het bedrijf genoemd wordt ja of nee.  

 

009: Frame 3: Reden voor de gebeurtenis 

De reden waarom een gebeurtenis plaatsvindt kan positief, negatief of neutraal zijn voor het 

bedrijf. Met deze variabele wordt onderzocht of die reden positief, negatief of neutraal is in 

het persbericht en het nieuwsbericht. Om te bepalen of de reden voor de gebeurtenis 

positief, neutraal of negatief is, zijn alle bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden uit de kop, 

subkop en lead met een positieve of negatieve lading en die betrekking hebben op de reden 

voor de gebeurtenis verzameld en genummerd. Indien het aantal positieve woorden boven 

de 65% lag, dan ging het om een positieve reden (1), wanneer het aantal woorden met een 

positieve en/of negatieve lading beide onder de 65% lag dan was er sprake van een 

neutraal frame (2) en wanneer het aantal woorden met een negatieve lading boven de 65 % 

lag, was er sprake van een negatief frame.  

 

Selecteer (1) als de reden waarvoor de gebeurtenis plaatsvindt als positief voor het bedrijf 

wordt benaderd. 

Selecteer (2) als de reden voor de gebeurtenis niet als positief, maar ook niet als negatief 

voor het bedrijf wordt benaderd. 

Selecteer (3) als de reden voor de gebeurtenis als negatief voor het bedrijf wordt benaderd.  

 

010: Frame 4: ondersteunen van de gebeurtenis 

Waarom de gebeurtenis plaatsvindt, kan ondersteund worden door verschillende kenmerken 

om op die manier de gebeurtenis aantrekkelijker te maken en wellicht nieuwswaardiger te 

maken voor de journalist. De manieren die in dit onderzoek zijn onderscheiden:  

 

Selecteer (0) als de gebeurtenis niet wordt ondersteund. 

Selecteer (1) als het belang van de gebeurtenis wordt ondersteund met onderzoekgegevens 

Selecteer (2) als het belang van de gebeurtenis wordt ondersteund door het feit dat het 

gekoppeld is aan een goed doel, het milieu of een ander filantropisch doeleinde 

Selecteer (3) als het belang van de gebeurtenis wordt ondersteund door het seizoen of 

bepaalde feestdagen 

Selecteer (4) als het belang van de gebeurtenis wordt ondersteund door de verantwoording 

van een belangrijke persoon  

Selecteer (5) als het belang van de gebeurtenis wordt ondersteund met een evenement 

(een gecreëerde gebeurtenis ofwel ‘pseudo-event’).  

 

Om te bepalen op welke manier de gebeurtenis wordt ondersteund is gekeken naar het feit 

of bovenstaande kenmerken voorkwamen en zo ja of zij ervoor zorgden dat de gebeurtenis 

interessanter en nieuwswaardiger werd. Belangrijk daarbij was om eerst duidelijk te krijgen 

wat de daadwerkelijke gebeurtenis van het persbericht is en wat het bedrijf kenbaar wil 
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maken. Wanneer het bedrijf een nieuwe variant champagne introduceert, maar aankondigt 

dat er een evenement is ter ere daarvan. Is de hoofdboodschap de nieuwe variant 

champagne en wordt deze boodschap ondersteund met een pseudo-event. 

 

011: Promotionele kenmerken  

De Promotionele kenmerken waarnaar zijn gekeken in dit onderzoek zijn grofweg op te 

delen in vier categorieën: 

 

Categorie 1: intensiverende bijvoeglijke naamwoorden 

Categorie 2: intensiverende bijwoorden 

Categorie 3: intensiverende prefixen 

Categorie 4: connectieven die extra nadruk geven  

 

Alle bijwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, prefixen, overtreffende trappen en connectieven 

in de persberichten en nieuwsberichten zijn onderstreept. De woorden die een bijbehorend 

werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord of de hele zin extra nadruk 

gaven zijn geteld en in het SPSS databestand ingevoerd. Daarbij zijn zelfstandig 

naamwoord d woordsoorten zijn onderstreept in de persberichten en de nieuwsberichten  

belang van het bedrijf. Deze categorieën zijn weer op te splitsen in soorten bijvoeglijke 

naamwoorden en bijwoorden.  

 

Als eerste stap zijn alle bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, prefixen en connectieven uit 

het persbericht/nieuwsbericht gefilterd. Zo zeggen bijvoeglijk naamwoorden iets over 

zelfstandig naamwoorden en worden zij dan ook voor het zelfstandig naamwoord geplaatst, 

zeggen bijwoorden iets over het werkwoord of het bijvoeglijke naamwoord (‘erg mooi'), 

worden prefixen als morfemen voor bestaande woorden geplakt om op die manier het woord 

extra nadruk te geven (‘hypermodern’) en worden connectieven gebruikt om causale 

verbanden weer te geven zodat de tekst een beter lopend geheel wordt.  

 

Bij de bijvoeglijke naamwoorden, de bijwoorden, de prefixen en de connectieven is vooral 

gekeken naar de vraag of zij daadwerkelijk meer nadruk, in het belang van het bedrijf, 

gaven. Zo is, door bijvoorbeeld het bijvoeglijke naamwoord weg te laten of te verzwakken, 

gekeken of dat mogelijk is zonder de betekenis van de zin te veranderen. Wanneer dat 

mogelijk is, is besloten het woord aan te merken als promotioneel kenmerk in het 

persbericht/nieuwsbericht. Dit is ook gedaan voor de prefixen en bijwoorden. Om te bepalen 

of bepaalde connectieven gezien konden worden als promotionele kenmerken is vooral 

gekeken of zij de nadruk legden op de opsomming van goede eigenschappen van het 

product of het bedrijf. De woorden ‘en’ en ‘ook’ zijn daarbij weggelaten, omdat deze vaak 

gebruikt worden in een persbericht of nieuwsbericht en het daardoor lastig is om te bepalen 

of het gaat om een promotioneel kenmerk of niet.  

 

De volgende promotionele kenmerken zijn onderscheden: 
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012 intensiverende adjectieven: 

Tel het aantal intensiverende adjectieven dat voorkomt in het persbericht en dat extra 

nadruk geeft aan de zin. De titel, ondertitel, lead en het middenstuk zijn geanalyseerd op het 

voorkomen van intensiverende adjectieven. Intensiverende adjectieven leggen extra nadruk 

op de interpretatie van het zelfstandig naamwoord waarbij ze horen. Daarbij wordt in dit 

onderzoek gekeken naar alleen die intensiverende adjectieven die in het belang van het 

bedrijf/de organisatie worden gebruikt. De intensiveringen zouden ook weggelaten kunnen 

worden, zonder de betekenis te veranderen maar positieve conclusies voor het bedrijf 

minder benadrukken. Voorbeelden van intensiverende adjectieven die gebruikt worden: 

belangrijk, groot, sterk, grootschalig onderzoek. Deze adjectieven moeten extra nadruk 

geven in het belang van het bedrijf om als promotionele kenmerken te worden gezien. Dit is 

afgewogen door de adjectieven weg te laten of te vervangen door andere, zwakkere 

adjectieven zonder dat daarmee de betekenis van de zin werd veranderd. Wanneer dit 

mogelijk is, zijn de adjectieven meegerekend als promotionele kenmerken. 

 

013 adjectieven die een bepaalde eigenschap uitdruk ken, ofwel  ‘property adjectives’: 

Tel het aantal ‘property adjectives’ dat voorkomt in het persbericht/nieuwsbericht. De titel, 

ondertitel, lead en het middenstuk zijn geanalyseerd op het voorkomen van ‘property 

adjectives’. ‘proprety adjectives’ zijn bijvoeglijk naamwoorden die een eigenschap van het 

zelfst.nw noemen. Voorbeelden van ‘property adjectives’: efficiënt, praktisch, een bekende… 

 

Om te bepalen of deze adjectieven promotionele kenmerken zijn, dienen de adjectieven het 

bedrijf extra te benadrukken. Dat is bepaald door de bijvoeglijk naamwoorden te vervangen 

door andere, zwakkere bijvoeglijk naamwoorden. Als dat mogelijk is zonder de betekenis 

van de zin te veranderen, dan zijn de bijvoeglijk naamwoorden meegerekend als 

promotionele kenmerken. 

 

014 Evaluatieve adjectieven: 

Tel het aantal evaluatieve adjectieven dat voorkomt in het persbericht/nieuwsbericht. De 

titel, ondertitel, lead en het middenstuk zijn geanalyseerd op het voorkomen van evaluatieve 

adjectieven’. Evaluatieve adjectieven zijn bijvoeglijk naamwoorden die een positieve 

evaluatie geven van het zelfst. nw zonder een eigenschap van het zelfst.nw te noemen. 

Voorbeelden van evaluatieve adjectieven: geweldig, goed, speciaal, uniek, toonaangevend. 

 

Om te bepalen of deze adjectieven promotionele kenmerken zijn, dienen de adjectieven het 

bedrijf extra te benadrukken. Dat is bepaald door de bijvoeglijk naamwoorden te vervangen 

door andere, zwakkere bijvoeglijk naamwoorden. Als dat mogelijk is zonder de betekenis 

van de zin te veranderen, dan zijn de bijvoeglijk naamwoorden meegerekend als 

promotionele kenmerken. 
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015 prefixen die extra nadruk geven en/of exception ele kwaliteit aanduiden 

Tel in het persbericht/nieuwsbericht het aantal woorden met een prefix dat het woord 

extreme nadruk geeft. De titel, ondertitel, lead en het middenstuk zijn geanalyseerd op het 

voorkomen van dergelijke prefixen. Voorbeelden van woorden met prefixen die extreme 

nadruk geven: hypermodern, gloednieuw, topatleet, etc.  

 

016 Superlatieven (ofwel de overtreffende trap) 

Tel het aantal vormen van de overtreffende trap die op die manier extra nadruk geven in het 

belang van het bedrijf. Een voorbeeld hiervan is: meest belangrijk. 

 

In de volgende zin uit persbericht : Om te bepalen of het een promotioneel kenmerk betreft, 

gaat het ook in dit geval om de vraag of die overtreffende trap ook weggelaten kan worden 

zonder de betekenis van de zin aan te tasten. Als dat het geval is, is er sprake van een 

promotioneel kenmerk.  

 

017 Intenstiverende bijwoorden 

Tel het aantal intensiverende bijwoorden dat voorkomt in het persbericht/nieuwsbericht. De  

intensiverende bijwoorden die meegerekend worden, zijn de bijwoorden die extra nadruk 

geven aan een gebeurtenis of situatie in de tekst in het belang van het bedrijf waarvoor het 

persbericht geschreven is. Voorbeelden: enorm, aanzienlijk, sterk, etc. 

 

018 Bijwoorden van tijd 

Tel het aantal bijwoorden van tijd die in het belang van het bedrijf een gebeurtenis of situatie 

positiever afschilderen dan dat deze in werkelijkheid is en die voorkomen in het persbericht. 

Voorbeelden zijn: al, reeds, opnieuw, voortdurend. 

 

Bijwoorden van tijd die een situatie niet positiever afschilderen dan het is of die niet in het 

belang van het bedrijf een situatie positiever afschilderen, worden buiten beschouwing 

gelaten. In dit onderzoek gaat om promotionele kenmerken en dus kenmerken die het bedrijf 

op een of andere manier ‘promoten’ vandaar dat dergelijke kenmerken buiten beschouwing 

zijn gelaten. 

 

019 Bijwoorden van plaats  

Tel het aantal bijwoorden van plaats dat voorkomt in het persberichten/nieuwsbericht. De 

bijwoorden van plaats  die het bedrijf en/of de gebeurtenis waarom het gaat in het 

persbericht positiever afschilderen dan het in werkelijkheid is, moeten worden geselecteerd. 

Regels die ik gebruikt heb om dergelijke bijwoorden van plaats te kunnen selecteren zijn de 

volgende:  selecteer het bijwoord van plaats als promotioneel kenmerk wanneer de schrijver 

van het persbericht het bijwoord van plaats weg had kunnen laten of had kunnen vervangen 

voor een minder nadrukkelijk bijwoord, zonder dat hij daarmee de betekenis van de zin zou 

veranderen. 
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Voorbeelden van bijwoorden van plaats: internationaal, wereldwijd 

 

020 Intensiverende bijwoorden die een getal/hoeveel heid positiever afschilderen 

Tel de bijwoorden die een getal uitdrukken en daarbij  hoeveelheden in het belang van het 

bedrijf positiever afschilderen dan dat zij in werkelijkheid zijn. Voorbeelden hiervan zijn: 

bijna, ruim, meer dan. Op die manier kan een situatie positiever afgeschilderd worden dan 

dat het in werkelijkheid is.  

 

Om te bepalen of het gaat om promotionele kenmerken dienen de bijwoorden ook 

daadwerkelijk een situatie positiever af te schilderen dan dat het is. Wanneer de bijwoorden 

weggelaten kunnen worden zonder de betekenis van de zin aan te tasten, zijn zij 

meegerekend als promotionele kenmerken.  

 

021 Intensiverende bijwoorden die een getal/hoeveel heid negatiever afschilderen 

Tel de bijwoorden die een getal/hoeveelheid uitdrukken en daarbij hoeveelheden in het 

belang van het bedrijf negatiever afschilderen dan dat zij in werkelijkheid zijn. Voorbeelden 

hiervan zijn: slechts, minder dan.  

 

Om te bepalen of het gaat om promotionele kenmerken dienen de bijwoorden ook 

daadwerkelijk een situatie negatiever af te schilderen dan dat het is. Wanneer de bijwoorden 

weggelaten kunnen worden zonder de betekenis van de zin aan te tasten, zijn zij 

meegerekend als promotionele kenmerken. 

 

022 Connectieven 

Hierbij gaat het om woorden die bijvoorbeeld een opsomming aangeven en daarbij extra 

nadruk leggen op de lengte van die opsomming. De woorden ‘en’ en ‘ook’ zijn daarbij buiten 

beschouwing gelaten omdat zij geen extra nadruk geven en ook op andere manieren 

gebruikt worden.  

 

Voorbeelden: daarbovenop, tevens en niet alleen, maar ook.  

 

Later zijn alle promotionele kenmerken samengevoegd tot één kenmerk, namelijk 

promotionele kenmerken (011). Dit is gedaan in SPSS door middel van 'compute’. Om te 

bepalen of er sprake was van wel of geen promotionele stijl in persberichten zijn van alle 

persberichten het aantal bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, connectieven, superlatieven 

en prefixen geteld, intensiverend of niet.  

 

Stap 4: Wat is het nieuwswaardige feit van de gebeurtenis. Een persbericht bevat vaak een 

pseudo-event, ofwel een gecreëerde gebeurtenis. In dit geval gaat het echter over het 

nieuwswaardig feit. Dat is een gebeurtenis die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en dat 

dus een feit is. In veel persberichten wordt echter een gebeurtenis gecreëerd rondom een 
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bedrijf om op die manier nieuws rondom het bedrijf te creëren. Met deze variabele wil ik 

erachter zien te komen of het nieuwswaardige feit … 

 

Om te bepalen wat het nieuwswaardige feit is, moet worden bepaald wat de gebeurtenis is 

in het persbericht/nieuwsbericht dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dan is er sprake 

van een feit. Iets wat nog moet gebeuren is geen feit en kan dan ook niet meegenomen 

worden als een nieuwswaardig feit. Dingen die wel meegenomen kunnen worden als 

nieuwswaardige feiten zijn bijvoorbeeld de uitkomsten van een onderzoek, het plaatsvinden 

van een evenement en een reorganisatie of overname die hebben plaatsgevonden.  

 

023: zelfreferentie vanuit de derde persoon: 

Een manier om een objectiverende stijl te creëren in een persbericht/nieuwsbericht is door 

het te vertellen vanuit een onafhankelijke derde persoon. Met deze variabele van ‘self 

reference’ wil ik dan ook achterhalen vanuit wie de boodschap wordt overgebracht.  

 

Er zijn twee vormen van ‘self-reference’ waarnaar is gekeken: 

 

1 Zelf referentie vanuit de 1e persoon: in dit geval wordt de boodschap overgebracht vanuit 

de 1e persoon. Kenmerken daarvan in de tekst zijn: het gebruik van persoonlijke 

voornaamwoorden als ik, wij, ons/onze, mijn. Mijn verwachting is dat deze kenmerken 

voornamelijk in de directe rede gebruikt zullen worden en zullen voorkomen.  

 

3 Zelfreferentie vanuit de 3e persoon: in dit geval wordt de boodschap overgebracht vanuit 

de 3e persoon en wordt het verhaal als het ware door een anonieme bron vertelt, ofwel door 

een onafhankelijke derde persoon. Kenmerken daarvan in de tekst zijn: hij, zij, hen/hun, de 

naam van het bedrijf, een onbepaald zelfstandig naamwoord, bepaald zelfstandig 

naamwoord. Mijn verwachting is dat dit veel zal voorkomen in zowel pers- als 

nieuwsberichten en dan voornamelijk in persberichten  

 

024: Passieve werkwoordsvorm  

Bepalen van de werkwoordsvormen. Bij een objectiverende stijl past ook het gebruik van de 

passieve werkwoordsvorm, ofwel de lijdende vorm. Daarnaast bestaat er de actieve 

werkwoordsvorm, ofwel de bedrijvende vorm.  

 

1 Passieve werkwoordsvorm: Tel het aantal passieve werkwoordsvormen dat voorkomt in 

het persbericht/nieuwsbericht. Daarbij is gekeken naar de titel, ondertitel, lead en het 

middenstuk. Eventuele achtergrond informatie en de noot voor de pers is buiten 

beschouwing gelaten. Een passief werkwoord bestaat uit een hulpwerkwoord (worden) plus 

een voltooid deelwoord. In een passieve zin is het subject ondergeschikt gemaakt aan het 

object, het subject wordt vaak niet genoemd of volgt achter een voorzetsel (bijvoorbeeld 

‘door’). De passieve werkwoordsvormen bestaan dus uit twee delen: een hulpwerkwoord en 
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een voltooideelwoord. Dit paar is in dit onderzoek geteld als één passiefconstructie en 

daarmee als één passieve werkwoordsvorm.  

 

2 Actieve werkwoordsvorm: Tel het aantal actieve werkwoordsvormen dat voorkomt in het 

persbericht. Actieve werkwoordsvormen zijn werkwoorden die een handeling uitdrukken dat 

uitgevoerd wordt door het subject, ofwel het onderwerp. Het object wordt ondergeschikt 

gesteld aan het subject en staat vaak achter in de zin. Alle actieve werkwoordsvormen in de 

titel, ondertitel, lead en het middenstuk zijn meegerekend. Achtergrondinformatie en de noot 

voor de pers is daarbij buiten beschouwing gelaten.  

 

025 (QUOTPB/QUOTNB) Gebruik van citaten 

Hierbij gaat het om het gebruik van citaten, ofwel de directe rede. Daarbij worden de 

woorden van iemand anders aangehaald en tussen aanhalingstekens geplaatst. In de 

persberichten zijn alle vormen van directe rede waarbij de geciteerde tekst tussen 

aanhalingstekens staat, meegerekend als een citaat. Per persbericht en nieuwsbericht is 

vervolgens geteld hoeveel citaten voorkomen. Dit is weergegeven in een SPSS 

databestand.  

 

Instructie: 

Tel het aantal vormen van directe rede dat voorkomt in het perssbericht/nieuwsbericht. Eén 

vorm van directe rede bestaat uit een tekstgedeelte dat tussen aanhalingstekens staat en 

dat de woorden van een bepaald persoon weergeeft. De citaten kunnen afkomstig zijn van 

belangrijke bedrijfspersonen, zoals CEO’s. Daarnaast kunnen de citaten ook afkomstig zijn 

van derden. Alle vormen van directe rede waarbij de geciteerde tekst tussen 

aanhalingstekens staat, wordt meegerekend als zijnde één citaat. 

 

0026: Afbeeldingen in persberichten 

Met deze variabele wordt het aantal afbeeldingen dat voorkomt in een persbericht en het 

nieuwsbericht geteld en wordt gekeken of die afbeeldingen ook worden overgenomen bij 

publicatie. 

 

Tel het aantal afbeeldingen dat voorkomt in het persbericht. Daarbij gaat het om 

afbeeldingen die in de tekst staan en bij het verhaal passen. Deze dienen dus van enige 

toegevoegde waarde te zijn. Logo’s worden niet meegenomen als zijnde afbeeldingen, deze 

zijn buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek. Foto's en illustraties zijn meegerekend als 

afbeeldingen. 

 

0027: Afbeeldingen in corresponderende artikelen 

Tel het aantal afbeeldingen dat voorkomt in de met de persberichten corresponderende 

publicaties. Het aantal afbeeldingen in een corresponderend artikel wordt geteld en wordt 

genoteerd in een SPSS databestand. 
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0028: Corresponderende afbeeldingen 

Daarnaast is er een variabele corresponderende afbeeldingen gemaakt, om ook aan te 

geven of de afbeeldingen uit het nieuwsbericht daadwerkelijk overgenomen zijn uit het 

persbericht of dat het gaat om afbeeldingen die de journalist zelf heeft toegevoegd.  

 

029: Succesvariabele 1 

De eerste succesvariabele is de mate waarin de kernboodschap van het persbericht 

overgenomen is in het nieuwsbericht. Hoe meer er van de kernboodschap is overgenomen 

in het nieuwsbericht, hoe succesvoller is het persbericht. De kernboodschap is bepaald door 

in de lead van het persbericht de antwoorden op de vijf journalistieke w’s (wie, wat, 

wanneer, waar en waarom) en de hoe-vraag te noteren en vervolgens in de 

corresponderende artikelen te kijken hoeveel van de vijf journalistieke w's en hoe-vraag zijn 

overgenomen. De volgende categorieën zijn daarbij onderscheden:  

 

Niet (0): de kernboodschap is helemaal niet overgenomen. Daarbij wordt er geen enkele w-

vraag, of de hoe-vraag overgenomen in het nieuwsbericht (0%). 

Deels (1): de kernboodschap is deels overgenomen. Daarbij worden er een aantal 

kenmerken (w-vragen en hoe-vraag) van de kernboodschap die aanbod komen in het 

persbericht behandeld in het nieuwsbericht. Wanneer de helft of minder dan de helft van de 

kenmerken die aan bod komt in het persbericht behandeld wordt in het nieuwsbericht, is de 

kernboodschap deels overgenomen (≤ 50%). 

Grotendeels (2): de kernboodschap is grotendeels overgenomen in het nieuwsbericht. 

Daarbij worden bijna alle kenmerken (w-vragen en hoe-vraag) van de kernboodschap die 

aanbod komt in het persbericht behandeld in het nieuwsbericht. Wanneer meer dan de helft 

van de kenmerken die aan bod komt in het persbericht behandeld wordt in het 

nieuwsbericht, is de kernboodschap grotendeels overgenomen (> 50%). 

Volledig (4): de kernboodschap is volledig overgenomen in het nieuwsbericht. Daarbij 

worden alle kenmerken (w-vragen en hoe-vraag) van de kernboodschap die aanbod komt in 

het persbericht behandeld in het nieuwsbericht (100%). 

 

030: Succesvariabele 2  

Bedrijfsnaam en toon: wordt de merknaam van het product of het bedrijf genoemd in het 

nieuwsbericht? Een tweede kenmerk dat van belang is om de mate van het succes van een 

persbericht vast te stellen, is het voorkomen van de bedrijfsnaam en de toon waarin over het 

bedrijf gesproken wordt. Een persbericht is het meest succesvol wanneer in het 

nieuwsbericht het bedrijf op een positieve manier naar voren komt. Op die manier verwerft 

het bedrijf namelijk positieve media-aandacht. Ten eerste is het natuurlijk van belang dat de 

bedrijfsnaam genoemd wordt, dit is bepaald door in het nieuwsbericht te kijken of de 

bedrijfsnaam wel of niet genoemd werd. Daarnaast werd gekeken of het bedrijf postief, 
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negatief of neutraal naar voren kwam in het persbericht. Dit is bepaald door te kijken naar 

de bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden die verwezen naar een eigenschap van het 

bedrijf of het bedrijf zelf. Daarnaast werd dit bepaald door de uitleg die gegeven werd over 

het bedrijf. Wanneer in het persbericht totaal niet aan de orde was om wat voor bedrijf het 

ging en alleen de naam van het bedrijf een keer vluchtig genoemd werd, was er sprake van 

een negatieve toon. Als het bedrijf genoemd werd met een (korte) uitleg van wat het voor 

bedrijf is, dan werd het als positief bestempeld. Het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden, 

bijwoorden en voorvoegsels met een positieve of negatieve lading die verwezen naar het 

bedrijf, of een eigenschap van het bedrijf bepaalde daarnaast ook de toon. 

 

categorie 1: Ja, positief 

Bedrijfsnaam wordt genoemd in het nieuwsbericht met een uitleg van wat voor soort bedrijf 

het is Bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en voorvoegsels met een positieve lading die 

verwijzen naar (een eigenschap van) het bedrijf worden gebruikt in het nieuwsbericht. 

Wanneer het echter om een zeer bekend bedrijf gaat en de uitleg ontbreekt, maar er wordt 

wel door middel van positieve bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden verwezen naar het 

bedrijf dan is de representatie van het bedrijf ook als positief aangemerkt. 

 

categorie 2: Ja, neutraal 

Bedrijfsnaam wordt genoemd in het nieuwsbericht met een uitleg van wat voor soort bedrijf 

het is. Er worden geen bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en voorvoegsels met een 

positieve lading die verwijzen naar (een eigenschap van) het bedrijf gebruikt in het 

nieuwsbericht.  

 

categorie 3: Ja, negatief 

Bedrijfsnaam wordt genoemd in het nieuwsbericht, echter zonder uitleg of met een uitleg 

waarbij bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en voorvoegsels met een negatieve lading 

verwijzen naar (een eigenschap van) het bedrijf. 

 

categorie 4: Nee 

De bedrijfsnaam wordt niet genoemd. 

 

032 Succesvariabele 3 

Wordt de doelgroep bereikt? De doelgroep wordt niet bereikt als het persbericht geen 

publicaties oplevert. Daarnaast is besloten dat als het persbericht publiciteit oplevert in de 

vorm van corresponderende artikelen het bereik bepaalt in welke mate de doelgroep bereikt 

wordt. De persberichten zijn namelijk verstuurd naar een selecte groep journalisten. Die 

groep is geselecteerd op basis van onder andere het medium waarvoor de journalist schrijft, 

indien het een voor de informatie in het persbericht relevant medium betreft, is het 

persbericht verstuurd naar die journalist. Als het goed is, omvat die geselecteerde groep 

media relevante media die min of meer dezelfde doelgroep hebben als het persbericht.  
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