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1     Inleiding 

Voor u ligt het rapport dat dient als wetenschappelijke basis voor de Duidelijketaalprijs 2018, 
geschreven in opdracht van het Taalcentrum-VU. Het rapport gaat over het taalgebruik van 
Nederlandse burgemeesters wanneer zij voor een breed publiek moeilijke thema’s duiden of hun 
standpunt verkondigen. 

Voor de Duidelijketaalprijs 2018 zijn 48 fragmenten uit mediaoptredens van Nederlandse 
burgemeesters geanalyseerd. Deze analyse is uitgevoerd door een team van taal- en 
communicatiewetenschappers van de Vrije Universiteit. 

Het onderzoeksteam heeft acht burgemeesters geselecteerd die het meest frequent in de media 
actief waren om hun standpunten te verkondigen en complexe onderwerpen uit te leggen. De 
genomineerden zijn (op alfabetische volgorde): Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Hubert Bruls 
(Nijmegen), Paul Depla (Breda), John Jorritsma (Eindhoven), Pauline Krikke (Den Haag), Ahmed 
Marcouch (Arnhem), Onno van Veldhuizen (Enschede) en Jan van Zanen (Utrecht). De geanalyseerde 
fragmenten zijn afkomstig uit programma’s op nationale en lokale televisie (Nieuwsuur, RTL Late 
Night), de radio (BNR, NPO Radio 1, De ochtend van 4) of internet. 

Meer informatie over de beoordeling leest u in de methodesectie van dit rapport (hoofdstuk 2). De 
resultatensectie (hoofdstuk 3) bevat de scores per burgemeester en hier vindt u ook de ranking van 
de burgemeesters. In paragraaf 6.1 en 6.2 bespreken we uitvoerig het taalgebruik van elke 
genomineerde, en gaan we in op sterke punten en verbeterpunten. 

2      Aanpak 

In dit onderzoek is een analyse gemaakt van het gesproken taalgebruik van burgemeesters wanneer 
zij voor een breed publiek moeilijke thema’s duiden of hun standpunt verkondigen. Daarbij zijn we 
uitgegaan van het gedachtegoed dat onder andere door Halliday (1984) is geformuleerd. Halliday 
stelt dat taalgebruik diverse componenten heeft, op verschillende niveaus:  

 de inhoud van wat gezegd wordt (het ideationele niveau),  

 de mate waarin sprekers oog hebben voor de relatie met de gesprekspartners (het 
interpersoonlijke niveau), 

 de mate waarin sprekers duidelijkheid weten te creëren in de organisatie van wat er ter 
sprake wordt gebracht (het tekstuele niveau).  

Op elk van die dimensies kan een spreker meer of minder passend taalgebruik hanteren en daardoor 
meer of minder genrezuiver (Spooren, 2003) zijn. In het analysemodel dat voor het onderzoek 
gebruikt is, komt dat multidimensionele karakter uitdrukkelijk aan bod.  

Daarnaast hebben we een extra criterium toegevoegd, specifiek voor het onderzoek van dit jaar. We 
hebben in de analyse meegenomen of de burgemeesters vaak terugvallen op procedurele 
antwoorden (‘daar kan ik niets over zeggen, dat laat ik aan mijn woordvoerder, hier ga ik niet op 
antwoorden’ etc.). Weinig gebruik van procedurele antwoorden is in het kader van duidelijke taal 
een plus. 
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2.1  Analyse van de publieksoptredens 

De 48 fragmenten, evenredig verdeeld over de acht genomineerde burgemeesters, zijn geanalyseerd 
op drie categorieën: Helderheid, Retorica en Media-afstemming.  

 De categorie Helderheid omvat onder andere hoe verstaanbaar en/of dubbelzinnig de 
spreker is en hoe concreet de spreker is in zijn of haar uitleg.  

 De categorie Retorica behandelt de mate van empathie van de spreker, de vloeiendheid en 
de verlevendiging van de inhoud. Onder Retorica valt ook of een spreker zijn of haar 
opvattingen in een breder perspectief weet te plaatsen.  

 De categorie Media-afstemming behandelt in hoeverre de spreker zich aan weet te passen 
aan de eisen en de beperkingen van het medium waarin hij of zij optreedt. 

Elke categorie is opgedeeld in meerdere criteria, die ieder gescoord zijn. De mogelijke scores waren 
in de meeste gevallen: 0 (negatief), 0,5 (enigszins positief) en 1 (positief). Bij twee criteria waren de 
mogelijke scores: 0 (negatief), 1 (enigszins positief) en 2 (positief). De twee criteria hebben extra 
gewicht meegekregen, omdat deze factoren erg belangrijk zijn bij het bespreken en uitleggen van 
ingewikkelde onderwerpen. Het gaat hier om het vermijden van complexe uitingen en de mate van 
concreetheid door middel van voorbeelden en vergelijkingen. Alle deelscores zijn vervolgens 
opgeteld. De maximale score voor de burgemeesters in de categorie Helderheid was 7 punten. In de 
categorie Retorica was de maximale score 5 punten. Voor de categorie Media-afstemming was 1 
punt te behalen. In totaal kon een burgemeester op basis van publieksoptredens 13 punten behalen. 
Een overzicht van de beoordeelde criteria vindt u in bijlage I.  

3     Belangrijkste bevindingen 

In de onderstaande paragrafen vatten we de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samen. 
De ranking van de burgemeesters vindt u in tabel 1 in paragraaf 3.1. Deze tabel bevat de individuele 
scores per categorie; de ranking wordt bepaald door de totaalscore. De totaalscores en de 
gemiddelde scores op alle onderdelen bespreken we in paragraaf 3.2, samen met de belangrijkste 
conclusies. 

3.1  Ranking van de top vier 

Aan de hand van de beoordelingen van de publieksoptredens hebben we een top vier van de 
genomineerde burgemeesters vastgesteld. In tabel 1 is die top vte zien met de gemiddelde scores 
per onderdeel en de totaalscore. Deze tabel wijst uit dat Jan van Zanen (Utrecht) de hoogste 
totaalscore heeft, wat betekent dat hij naar voren komt als de duidelijkste spreker van alle 
onderzochte burgemeesters. 
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  Tabel 1 Resultaten voor de publieksoptredens per burgemeester op de categorieën 
Helderheid (score is maximaal 7), Retorica (score is maximaal 5) en Media-afstemming (score is 
maximaal 1), en de bijbehorende totaalscore (score is maximaal 13). 

Positie Naam Helderheid Retorica Media 
-afstemming 

Totaalscore 

1 Jan van Zanen 
(Utrecht) 

6,33 3,92 1 11,25 

2 Pauline Krikke 
(Den Haag) 

6,25 3,83 1 11,08 

3 Paul Depla 
(Breda) 

6,50 3,50 1 11,00 

4 Ahmed Marcouch 
(Arnhem) 

6,08 3,67 0,92 10,67 

 

3.2  Toelichting op de belangrijkste bevindingen 

Op basis van de bovenstaande tabel kunnen we een aantal conclusies trekken. Allereerst valt op dat 
alle burgemeesters goed scoren in de eindklassering. Sommige burgemeesters scoren beter op 
bepaalde onderdelen, maar iedereen behaalt een ruime voldoende in het eindklassement.  

Jan van Zanen scoort het hoogst op het criterium Retorica. Op dit criterium scoren ook Pauline 
Krikke en Ahmed Aboutaleb hoog. Jan van Zanen scoort ook hoog in de categorie Helderheid, maar 
dat geldt ook voor onder anderen Paul Depla, Hubert Bruls en Pauline Krikke. Paul Depla en Hubert 
Bruls scoren op Helderheid nog iets hoger dan Jan van Zanen. Voor de categorie Media-afstemming 
haalt bijna iedereen de maximale score; alle burgemeesters blijken goed in staat te zijn hun bijdrage 
af te stemmen op het medium waarin ze optreden. Alleen Ahmed Marcouch krijgt in deze categorie 
iets aftrek. 

Kijken we uitgebreider naar de onderzoekscategorieën, dan zien we dat burgemeesters Van Zanen 
en Depla de enigen zijn die voor een fragment de maximale score halen op het onderdeel 
helderheid. Opvallend is dat alle burgemeesters punten laten liggen op het criterium concreetheid, 
al is dit misschien inherent aan de taal van een burgemeester. Kijken we naar retorica, dan is de 
burgemeester van Rotterdam de enige die voor een fragment de volledige score behaalt op dit 
onderdeel. Waar alle burgemeesters punten laten liggen, is op het criterium verlevendiging. Zowel 
anekdotes als humor worden weinig ingezet om het verhaal op te leuken. 

4  Conclusie 

Op grond van de detailanalyse van een representatieve steekproef uit de publieksoptredens van 
burgemeesters van de grootste gemeenten, blijkt Jan van Zanen het duidelijkst te zijn in zijn 
taalgebruik. Van Zanen behaalt de hoogste totaalscore uit de som van de categorieën Helderheid, 
Retorica en Media-afstemming. Om die reden komt hij als beste naar voren uit het onderzoek en 
dragen we hem voor voor de Duidelijketaalprijs 2018. 
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6     Toelichting op het onderzoek 

In dit hoofdstuk bespreken we de methode die is toegepast om tot de uiteindelijke scores voor de 
burgemeesters te komen (6.1). De categorieën waarop zij zijn beoordeeld worden verder toegelicht. 
In paragraaf 6.2 volgt een uitgebreide karakterisering van het taalgebruik van iedere burgemeester. 
Deze karakterisering van het taalgebruik van de burgemeesters is vergezeld van voorbeelden van 
typerend en opvallend taalgebruik.  

6.1  Methode 

De opzet van de methode is geïnspireerd op De Boer et al. (2012). Voorafgaand aan de analyse is in 
overleg met de opdrachtgever een shortlist gemaakt van acht burgemeesters die met enige 
regelmaat in de media te zien of te horen zijn.  

Van iedere burgemeester zijn zes fragmenten geselecteerd die zijn uitgezonden tussen 1 januari 
2017 en 31 maart 2018, op een enkel fragment na, uit maart 2016. De fragmenten zijn afkomstig uit 
verschillende programma’s. Per burgemeester is ernaar gestreefd om zowel fragmenten van tv-
optredens als fragmenten van bijdragen aan radio-uitzendingen te beoordelen. In een aantal 
gevallen is er ook gebruikgemaakt van internetfragmenten (gesproken taal). De lengte van de 
meeste fragmenten is vijf minuten. Per burgemeester is gezorgd voor om en nabij 30 minuten aan 
fragmenten.  

6.1.1 Codering van de publieksoptredens 

Alle fragmenten zijn geanalyseerd aan de hand van een vooraf vastgesteld codeboek. In dit 
codeboek zijn drie categorieën opgenomen waarop de burgemeesters beoordeeld werden: 
Helderheid, Retorica en Media-afstemming. Deze drie categorieën zijn ook ieder opgebouwd uit 
verschillende subcriteria.  

Elk fragment werd op dezelfde manier beoordeeld aan de hand van het codeboek. Na in overleg het 
codeboek te hebben vastgesteld, hebben twee onderzoekers in een eerste ronde eerst een 
individuele beoordeling van een paar fragmenten gemaakt en deze besproken. Dit is gebeurd om 
ervoor te zorgen dat de beide beoordelaars op dezelfde manier omgingen met de categorieën en de 
toekenning van de scores per criterium. Vervolgens is elk fragment door beide beoordelaars 
afzonderlijk beoordeeld op alle criteria.  
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Helderheid 
De eerste categorie in het codeboek waarop de burgemeesters zijn beoordeeld, is Helderheid. Deze 
categorie is opgebouwd uit 6 subcriteria. Aan deze subcriteria werd een score van 0 (negatief), 0,5 
(enigszins positief) of 1 (positief) toegekend. Twee criteria (4a en 5b) werden beoordeeld met de 
score van 0 (negatief), 1 (enigszins positief) of 2 (positief). Om de totale score op de categorie 
Helderheid te bepalen, werden eerst de gemiddelden van de subcriteria bepaald (4 en 5 bestonden 
dus uit twee scores) en vervolgens werden de scores van de 6 subcriteria opgeteld. De score op 
Helderheid kan daardoor variëren van een minimumscore van 0 tot een maximumscore van 7. De 
volgende zes subcriteria zijn in de categorie Helderheid opgenomen: 

1.     Verstaanbaarheid: is de spreker goed verstaanbaar en spreekt de spreker niet 

monotoon?   

2.     Ondubbelzinnigheid: is de spreker duidelijk over zijn of haar boodschap of laat hij of zij 

het publiek veel raden?   

3.     Moeilijke woorden: gebruikt de spreker weinig ‘gestudeerde’, intellectuele en 

laagfrequente woorden?   

4.     a) Complex formuleren: Maakt de spreker weinig gebruik van complexe uitingen (lange 
zinnen, veel bijzinnen of zinnen die met bijzinnen beginnen)?  
b) Gebruikt de spreker geen omhaal van woorden (omslachtig formuleren, meer zeggen 
dan nodig)? 

5.     Concreetheid:  
a) Gebruikt de spreker woorden die concreet zijn; zijn de woorden die de spreker 
gebruikt als het ware zintuiglijk waarneembaar (‘je ziet het voor je’)?  
b) Gebruikt de spreker voorbeelden of vergelijkingen om zijn of haar informatie verder 
te verduidelijken? 

6. Procedurele antwoorden: Geeft de spreker antwoorden die weinig procedureel zijn? 
(Procedurele antwoorden zijn bijvoorbeeld: ‘daar kan ik niets over zeggen’, ‘dat laat ik 
aan mijn woordvoerder’, ‘hier ga ik niet op antwoorden’). 

Retorica 
De tweede categorie in het codeboek waarop de burgemeesters zijn beoordeeld, is Retorica. Deze 
categorie is opgebouwd uit vijf subcriteria. Aan alle subcriteria werd een score van 0 (negatief), 0,5 
(enigszins positief) of 1 (positief) toegekend. Twee subcriteria (3 en 5)  bestonden uit twee items 
waarop ook een gemiddelde maximale score van 1 kon worden behaald. De totale score op de 
categorie Retorica kan dus variëren van een minimumscore van 0 tot een maximumscore van 5. De 
volgende vijf criteria zijn in de categorie Retorica opgenomen:  

1.     Aandacht/empathie voor de kijker of luisteraar: laat de spreker merken dat hij of zij het 
verhaal afstemt op het publiek (checkt of een en ander duidelijk is; checkt of het publiek 
nog wel volgt)? 

2.     Fluency of delivery: produceert de spreker weinig haperingen, gehakkel of 
verhaspelingen?  

3.    Verlevendiging:  
a) Zorgt de spreker voor verlevendiging van de inhoud door humor te gebruiken?  
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b) Zorgt de spreker voor verlevendiging van de inhoud door anekdotes en/of concrete 
personen te gebruiken? 

4.     Zinsverbindingen en expliciete conclusies: gebruikt de spreker goede zinsverbindingen 
(zoals voegwoorden en signaalwoorden) om de stappen in zijn/haar uitleg aan te geven? 
Maakt de spreker expliciet wat de kern van zijn of haar uitleg is?  

5.  Context: Is de spreker aansprekend voor meerdere groepen in de stad, worden 
meerdere kanten /opvattingen belicht? Worden opvattingen/uitleg breder getrokken 
(niet eenzijdig)? Opgesplitst in:  
a) Weet de spreker in zijn/haar argumentatie meerdere kanten te belichten?  
b) Betrekt de spreker meerdere argumenten en voor en nadelen in zijn/haar 
argumentatie/uitleg? 

Media-afstemming 
De derde en laatste categorie in het codeboek waarop de burgemeesters werden beoordeeld, is 
Media-afstemming. Deze categorie is opgebouwd uit twee subcriteria. Aan beide criteria kan 
wederom een score van 0 (negatief), 0,5 (enigszins positief) of 1 (positief) worden toegekend. Om de 
totale score op de categorie Media-afstemming te bepalen werd de gemiddelde score van de beide 
subcriteria genomen. De totale score op de categorie Media-afstemming kan dus variëren van een 
minimumscore van 0 tot een maximumscore van 1.  

 De volgende twee criteria zijn in de categorie Media-afstemming opgenomen:  

1.    Aanpassen aan het format  van het medium: past de spreker zich aan aan het format van 
het medium (live-uitzending met publiek; optreden achter de tafel bij een 
actualiteitenprogramma, etc.)?  

2.    Aanpassen aan het karakter van het medium: past de spreker zich aan aan het karakter 

van het medium (vooral infotainment, of meer serieus)?   

6.1.2 Beoordeling 

De fragmenten zijn afzonderlijk door twee onderzoekers beoordeeld. Om een goede 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te bereiken, zijn meerdere malen fragmenten uitgewisseld en 
beoordeeld. Vervolgens zijn de scores van beide beoordelaars naast elkaar gelegd. Fragmenten 
waarover geen overeenstemming was, zijn nogmaals in overleg beoordeeld; steeds is daarbij 
uiteindelijk overeenstemming bereikt over de score op elk criterium voor elk fragment.  

6.1.3 Eindklassering 

De eindklassering is berekend door voor elk criterium de gemiddelde score te berekenen over de zes 
beoordeelde fragmenten. Vervolgens werden de scores op de subcriteria opgeteld. Op het criterium 
Helderheid konden maximaal 7 punten worden behaald, op het criterium Retorica konden de 
burgemeesters maximaal 5 punten scoren en op het criterium Media-afstemming konden de 
burgemeesters maximaal 1 punt scoren. De som van de scores per criterium vormt vervolgens de 
totaalscore. De maximale score is dus 13 punten.  
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6.2  Karakterisering per burgemeester op basis van publieksoptredens 

6.2.1 Jan van Zanen 

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, komt naar voren als beste spreker in dit onderzoek. Hij is 
recentelijk verschenen in een divers aanbod aan programma’s. De fragmenten zijn afkomstig van 
internetoptredens bij Zij aan Nada, Public Matters, Bibliotheek Utrecht en Bartholomeus Gasthuis. 
Ook was hij te gast op radiozender BNR Nieuwsradio bij de programma’s The Friday Move en 
Hemmen. Alle geselecteerde fragmenten zijn uitgezonden in de periode van 1 januari 2017 tot en 
met 31 maart 2018. 
  
In de categorie Helderheid scoort Van Zanen hoog; alleen Paul Depla en Hubert Bruls behaalden een 
iets betere score dan Van Zanen. Van Zanen laat een puntje liggen doordat hij af en toe 
gebruikmaakt van complexe uitingen. Soms zijn zinnen wat lang doordat hij veel bijzinnen gebruikt. 
Het gevolg hiervan is dat het iets meer moeite vergt om het verhaal van Van Zanen te volgen. Een 
voorbeeld van een complexere formulering is te zien in citaat (1).  
 

(1) Mij is verteld dat de allereerste bewoners, en dat zullen ongetwijfeld mensen met een 
kleine beurs zijn geweest, of helemaal geen beurs, die konden al een stukje zien van de 
bouw van de Domtoren. 

 
Van Zanen zegt echter niet meer dan nodig is en gebruikt geen omhaal van woorden. Hij haalt de 
hoogst mogelijke score als het gaat om niet-omslachtig formuleren.  
Ook op het criterium van verstaanbaarheid scoort Van Zanen de hoogst mogelijke score. Hij praat 
altijd duidelijk en verstaanbaar. Ook articuleert hij goed, heeft hij een prettig tempo van spreken en 
een fijne stem om naar te luisteren. Daarnaast is Van Zanen altijd ondubbelzinnig in zijn boodschap. 
Hij zegt wat hij wil zeggen en is goed te volgen. Hij houdt rekening met zijn publiek door het 
makkelijke woorden te gebruiken die door een breed publiek te begrijpen zijn. Hij vermijdt jargon, 
vaktaal en moeilijke en laagfrequente woorden. Als hij een moeilijk woord gebruikt, beseft hij dit zelf 
ook, zoals in voorbeeld (2) te zien is. Vaak geeft hij dan ook een uitleg bij zijn moeilijkere woorden, 
zoals voorbeeld (3) aantoont. 
  

(2) Inmiddels zijn er zoveel taken, bijvoorbeeld in de sociale domeinen met decentralisatie, 
heet dat met een deftig woord, bij gemeente terechtgekomen. 

(3) De high impact crimes heet dat hè. Wat een hoge impact, wat een hoge betekenis heeft 
voor mensen.   

  
Op het gebied van concreetheid scoort Van Zanen het best, samen met Aboutaleb, Depla en  
Bruls. Hij gebruikt woorden die concreet zijn en die je voor je ziet. Hij probeert met zijn woorden een 
beeld te scheppen dat je je goed kunt voorstellen; zie voorbeeld (4) en (5). Daarnaast maakt hij veel 
gebruik van voorbeelden en vergelijkingen om zijn informatie te verduidelijken. Hij kiest concrete 
voorbeelden en is bovendien duidelijk en gedetailleerd in zijn voorbeelden. Ook zijn zijn voorbeelden 
erg uitgebreid. Voorbeelden (6), (7), (8), (9) en (10) tonen dit aan.  
 

(4) Toen zag ik: die vier mensen gingen in een hoekje staan. Met zijn vieren, want ja ik hoor 
er niet meer bij. 

(5) Vandaag een hele warme dag maar gelukkig een beetje wind hier boven op 70 meter. 
(6) En hier, lokaal is het vaak zo, we gaan het hebben over verkeer, we gaan het hebben 

over een bouwplan, we gaan het hebben over de vestiging van een school of een 
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omstreden voorziening. En dan pas komt het mkb of komen de ouders van kinderen van 
die school of komen buurtbewoners in het geweer. 

(7) Op een hele mooie plek. Aan de Maliebaan. De plek waar ooit de allereerste, nou ja de 
oprichting van de ANWB heeft plaatsgevonden, het alleroudste fietspad is. 

(8) Als je bij jou naar binnen gaat, die regentenkamer met die prachtige Gobelins. 
(9) Anders dan te proberen met elkaar, via het welzijnswerk, via het jongerenwerk, via de 

ouderenzorg, zorgen dat mensen elkaar weten te vinden.  
(10) Of het nou gaat om klimaatadaptatie, energietransitie, bereikbaarheid, het 

woningbouwprogramma: allemaal gemeenten. Klein en groot. 
 
Op het criterium van procedurele antwoorden laat Van Zanen in een enkel optreden een half puntje 
liggen, zie voorbeeld (11). Over het algemeen maakt Van Zanen echter weinig gebruik van 
procedurele antwoorden.  
 

(11) (Waar bent u goed in burgemeester?) Dat moeten anderen vertellen. 
 
In de categorie Retorica scoort Jan van Zanen de hoogste score van alle burgemeesters. Pauline 
Krikke en Ahmed Aboutaleb zitten er net achter. Van Zanen toont zich een bekwaam retoricus. Ten 
eerste heeft hij altijd aandacht voor de kijker/luisteraar. Hij zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal 
kan volgen. Ten tweede spreekt hij vloeiend. Op een enkele keer na produceert Van Zanen weinig 
haperingen of gehakkel. Over het algemeen komt hij zeer goed uit zijn woorden. Bij twee 
fragmenten scoort hij een half punt, terwijl bij de overige vier fragmenten nagenoeg alles vloeiend 
gaat. Verder probeert Van Zanen zijn taalgebruik te verlevendigen door af en toe humor te 
gebruiken en persoonlijke ervaringen te delen. Voorbeeld (12) geeft aan dat Van Zanen persoonlijke 
kwesties uit zijn eigen leven gebruikt om zijn taalgebruik wat levendiger te maken. Daarnaast 
gebruikt hij zo nu en dan concrete personen om zijn verhaal te verlevendigen, zie voorbeeld (13).  
 

(12) Kijk, mijn vader is ondernemer, mijn moeder is verpleegkundige en volgens mij is dat de 
beste vooropleiding voor burgemeesterschap.  

(13) Op alle onderwerpen en alle wijken, of het nou Sterrenwijk is of de Rabobank hè. De 
bewoners van Sterrenwijk of de Rabobank als grootste werkgever of de universiteit of 
bewonersgroepen uit Overvecht. Iedereen weet ons te vinden.  

  
Ook scoort Van Zanen goed op het gebruik van zinsverbindingen, signaalwoorden en expliciete 
conclusies. Hij brengt structuur in zijn taalgebruik door verbanden tussen delen van de tekst aan te 
geven. Dit wordt duidelijk in voorbeelden (14) en (15). Ook maakt hij zijn conclusie expliciet 
duidelijk, wat ook gepaard gaat met signaalwoorden; zie voorbeeld (16). 
 

(14) Ik vind het in de eerste plaats een zeer relevant onderwerp. 
(15) Dat heeft dan twee effecten. Het is gewoon echt qua feiten veiliger, want er waren 

gewoon veel minder incidenten dan voorgaande jaren. Ook minder slachtoffers. Maar 
het heeft ook tot gevolg dat er allerlei verbindingen ontstaan. 

(16) Zo betrekkelijk is het dus allemaal.          
 
Op het criterium van context scoort Van Zanen redelijk in vergelijking met andere burgemeesters. Hij 
moet enkele burgemeesters voor zich dulden op dit criterium, maar desondanks weet Van Zanen 
toch meerdere kanten in zijn argumentatie te belichten. Hij betrekt meerdere groepen mensen in 
zijn betoog. Voorbeelden (17) en (18) geven aan dat Van Zanen aansprekend is voor vele 
verschillende soorten mensen en alle burgers. Daarnaast geeft Van Zanen in zijn argumentatie vaak 
voor- en nadelen, zoals voorbeelden (19), (20), (21) en (22) aantonen. 
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(17) Dat al die belangen wel worden gehoord. En juist ook van mensen of van situaties of van 

locaties die geen stem hebben. Dat je er dus voor zorgt, of het nou een hele kwetsbare 
groep is of het gaat om dieren die geen stem hebben, mensen die niet zo zelfredzaam 
zijn, dat die ook een stem hebben. 

(18) Kunnen de mensen daar wonen? Hoe zit het met het water en de energie? Kunnen de 
mensen ook nog bewegen? […] en kan iedereen bewegen? En de zorg maakt daar ook 
onderdeel van.  

(19) Ik voorzie niet dat ik dit tot mijn zeventigste kan doen. Weet je, los van mijn fysiek. Het 
eet je helemaal op en nogmaals, ik doe het met veel plezier en ik krijg er ook heel veel 
energie van en ik vind het ook politiek niet gezond. Je moet op een gegeven moment 
ook ruimte maken voor anderen, maar daar ben ik nog lang niet mee bezig. 

(20) Onveiligheidsgevoel is misschien nog wel erger of hardnekkiger dan de criminaliteit zelf. 
Hoewel, je weet maar nooit.  

(21) De cijfers gaan de goede kant op. Het kan altijd beter hè. 
(22) Het gaat goed met Nederland, maar er moeten ook een aantal dingen gebeuren. 

 
In de categorie Media-afstemming scoort Van Zanen de maximale score. Hij weet zich altijd aan te 
passen aan het format en het karakter van het medium. Hij is serieus en zakelijk als het programma 
daarom vraagt. Hij weet echter ook een wat informele toon aan te nemen als het medium of de 
vraag zich daarvoor leent. Met een derde plaats in de categorie Helderheid en gedeelde eerste 
plaatsen in de categorieën Retorica en Media-afstemming is Jan van Zanen terecht de duidelijkste 
spreker van de burgemeesters.   

6.2.2 Pauline Krikke 

Pauline Krikke, de burgemeester van Den Haag, behaalt de tweede plaats in de beoordeelde 
publieksoptredens. Deze beoordeling is gebaseerd op haar optredens in een aantal uiteenlopende 
radio- en televisieprogramma’s. De radiofragmenten zijn afkomstig uit de programma’s Hemmen 
(BNR Nieuwsradio), Kamerbreed (NPO Radio 1) en een programma van Den Haag FM (2×). De tv-
fragmenten zijn afkomstig uit programma’s van Omroep West en Cineac Den Haag. Alle fragmenten 
zijn uitgezonden tussen 1 januari 2017 en 31 maart 2018. 
  
In de categorie Helderheid scoort Krikke net wat lager dan Van Zanen. Krikke is altijd goed 
verstaanbaar en spreekt met een levendige stem. Op het criterium van verstaanbaarheid scoort ze 
daarom de maximale punten. Ook op het criterium van ondubbelzinnigheid scoort ze het maximale 
aantal punten. Krikke is altijd ondubbelzinnig en is duidelijk over haar boodschap. Verder gebruikt de 
burgemeester van Den Haag weinig moeilijke woorden en gebruikt ze weinig jargon. Als ze wel een 
moeilijk woord gebruikt is ze zich hiervan bewust en zegt ze dit ook, zie voorbeeld (23). 
 

(23) […] en dat heet met een sjiek woord, ambtshalve, aangifte wordt gedaan. 
 
Krikke scoort ook goed als het gaat om het vermijden van complexe uitingen en omhaal van 
woorden. Ze spreekt veelal met korte zinnen en vermijd veel bijzinnen, zie voorbeeld (24). Ze zegt 
niet meer dan nodig is en formuleert niet omslachtig. 
 

(24) Nee, ik denk dat dat meevalt. Het is natuurlijk wel een echte grote klus. Het is er dag en 
nacht, maar alleen zou ik het niet noemen. 
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Een verbeterpunt voor Krikke is dat ze soms te weinig gebruik maakt van concrete woorden. Ze 
scoort op vier van de zes fragmenten een half punt. Dat wil zeggen dat ze soms gebruikmaakt van 
woorden die je voor je ziet, maar soms ook iets te abstracte woorden gebruikt. Voorbeelden (25), 
(26) en (27) tonen aan dat ze wel degelijk in staat is om concreet te spreken.  
Op het gebruik van voorbeelden en vergelijkingen scoort Krikke, samen met drie andere 
burgemeesters, het hoogste aantal punten. Krikke weet haar informatie vaak goed te verduidelijken 
door het gebruik van voorbeelden en vergelijkingen. Voorbeelden (28) tot en met (34) tonen dit aan. 
Ze maakt soms gebruik van gezegdes bij een vergelijking; zie voorbeeld (35).  
Verder gebruikt Krikke weinig procedurele antwoorden. Op een enkel fragment na, waar ze een half 
punt scoort, behaalt Krikke het maximale aantal punten. 
 

(25) Er zijn er zo’n 1500 per jaar. Dus, laten we zeggen, een stuk of 3, 4 per dag halen we wel. 
(26) Vroeger was het zo dat je een bord in de tuin en dat was het dan, maar nu moet je altijd 

van alles met zo’n huis. 
(27) Voor je het weet zit er weer een of andere bacterie in en verslaat je echt de hele boel. 
(28) We hebben moeders in de Schilderswijk die we vertellen hoe ze het gesprek kunnen 

aangaan met hun kinderen. 
(29) We hebben bijvoorbeeld Appie. 
(30) Bijvoorbeeld bij Prinsjesdag wilde Pegida demonstreren. En dat heb ik gewoon 

toegestaan.  
(31) Je kan het bijvoorbeeld zien: Ajax-ADO. 
(32) Ik kom ook hier weer mensen tegen die grote uitdagingen hebben. Mensen die schulden 

hebben, mensen die geen baan hebben, mensen die moeilijke huisvesting hebben. 
(33) Als je naar de geschiedenis van Den Haag kijkt, maar dan moet je langer terug, in de tijd 

dat drinkwater nog niet zo goed is als het nu is, werd hier ook gewoon heel veel bier 
gebrouwen en is het dus eigenlijk ook een bierstad.  

(34) Want wat gebeurt er? Kinderen kijken ernaar. Horen, meestal hun moeder, mishandeld 
worden en heel vaak denken ouders, nee die horen dat helemaal niet. Maar als je 
kinderen spreekt als ze volwassen zijn en die terugkijken op hun jeugd waar huiselijk 
geweld gespeeld heeft, dan zeggen ze allemaal: ik wist het precies. 

(35) Te vuur en te zwaard gaan wij er tegen aan. 
 
In de categorie Retorica scoort Krikke slechts iets lager dan van Zanen. Allereerst heeft Krikke altijd 
aandacht voor kijker/luisteraar; ze zorgt ervoor dat haar verhaal duidelijk is en dat zo veel mogelijk 
mensen haar kunnen volgen. Ten tweede is Krikke echter niet altijd vloeiend in haar uitingen. Ze 
produceert af en toe haperingen in haar betoog. Een reden waardoor ze hier minder goed scoort, is 
dat ze woorden soms herhaalt. Daardoor verloopt haar verhaal minder vloeiend. Verder zorgt ze er 
wel voor dat haar verhaal wordt verlevendigd. Ze maakt niet zozeer grappen, maar zorgt wel voor 
een luchtig gesprek door veel te lachen, zelfs als de onderwerpen wat serieuzer zijn. Daarnaast 
maakt ze haar taalgebruik wat levendiger door een anekdote of persoonlijk verhaal te gebruiken; zie 
voorbeelden (36), (37), (38) en (39). 
 

(36) Daar hebben wij thuis een afspraak over. Ik kies de stad en Ron kiest de wijk. 
(37) Wij wonen op de Lange Houtstraat, hartje centrum, dat is een plek van allerlei soorten 

reuring. 
(38) Wat mij opgevallen is, is dat iedereen zijn positie ten opzichte van de zee weet. En dat 

vertellen ze je ook. 
(39) Ik ken een aantal mensen die bier brouwen en daarvan weet ik ook hoe moeilijk het is 

en hoe ingewikkeld het is.  
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Op het criterium van zinsverbindingen en expliciete conclusies scoort Krikke zeer goed. Vooral in het 
expliciet maken van de conclusie van haar verhaal is ze sterk. Voorbeelden (40) tot en met (44) zijn 
uitingen waarbij haar conclusie expliciet naar voren komt.  
 

(40) Voor de helderheid: als wij ons huis in Arnhem verkocht hebben, dan gaan we kijken 
waar we definitief gaan wonen. 

(41) En wat is nou een vrijwillig vuurwerkvrije zone? Dat je, bijvoorbeeld, je woont aan een 
plein en je maakt met je buren afspraken dat daar geen vuurwerk afgestoken wordt. De 
essentie daarvan is … 

(42) En van al die dingen dacht ik: wat leuk om burgemeester van Den Haag te zijn.  
(43) Dus het een halt toeroepen aan huiselijk geweld, dat heeft echt ontzettend veel effect.  
(44) De dader aanspreken wil ik om twee redenen: natuurlijk om te straffen, maar ook om de 

hulpverlening op gang te brengen. Want daders hebben meestal ook baat bij 
hulpverlening. Zodat ze niet meer mishandelen.  

 
Op het criterium van context scoort Pauline Krikke het best van alle burgemeesters. Ze weet in haar 
argumentatie meerdere kanten te belichten, ze is aansprekend voor meerdere groepen in de stad en 
betrekt zowel voor- als nadelen in haar argumentatie; zie voorbeelden (45) tot en met (50). 
 

(45) Er stond een groep naast die wilde graag, om de koopkrachtplaatjes te ondersteunen, 
munten gooien naar de glazen koets. Dat vond ik dan weer niet goed. 

(46) Ik heb respect voor de mensen zelf die die kracht uit zichzelf proberen te halen, maar ik 
heb ook ontzettend respect voor de mensen die de hulp daarbij geven. 

(47) Dat Marokko naar het WK mag, dat is werkelijk een felicitatie waard. Nou ja, dat daar 
feest over gevierd wordt, kan ik mij goed voorstellen. Maar uiteindelijk laait het zo op 
dat we hebben moeten besluiten om de ME echt charges te laten doen.  

(48) Het is een geweldsmiddel wat je inzet tegen mensen en dat zijn dingen waar je echt 
goed over na moet denken. Maar, ik moet zeggen, ik vind het ook wel heel heftig als er 
naar politiemensen en andere hulpverleners als er gewoon tegels gegooid worden. 

(49) Daders hebben ook baat bij hulpverlening zodat ze niet meer mishandelen. 
(50) En als we ons daar echt op gaan concentreren dan denk ik dat die cijfers eerst nog veel 

erger worden. Want je concentreert je erop. Maar dat uiteindelijk, dat we de spiraal die 
huiselijk geweld is, van generatie op generatie wordt doorgegeven, als het ware, dat we 
die kunnen doorbreken.  

 
In de categorie Media-afstemming scoort Krikke het maximale aantal punten. Ze past zich aan aan 
het format en het karakter van het medium. Een sterk punt van Krikke is dat ze het gesprek levendig 
en luchtig houdt zonder daarbij voorbij te gaan aan de serieuze kwesties waar je als burgemeester 
soms mee te maken krijgt. Op dit criterium scoren zoals gezegd alle burgemeesters hoog. 

6.2.3 Paul Depla 

Paul Depla, burgemeester van Breda, staat op de derde plaats. Depla is beoordeeld op basis van zijn 
optredens in de tv-programma’s van Nieuwsuur (NOS/NTR), Sanseveria TV (BredaNu) en Omroep 
Brabant (3×) en zijn optreden in een radioprogramma van Omroep Brabant. Alle fragmenten zijn 
uitgezonden in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2018.  
 
In de categorie Helderheid scoort Depla, samen met Hubert Bruls, de hoogste score van alle 
burgemeesters. Op vijf van de acht criteria scoort hij de maximale score. Hij is altijd goed 
verstaanbaar en spreekt niet monotoon. Verder is Depla ondubbelzinnig in zijn uitingen. Hij is 
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duidelijk in zijn boodschap en is niet terughoudend om dit te uiten, zie voorbeeld (51). Ook gebruikt 
hij weinig moeilijke en laagfrequente woorden. Hij zorgt met zijn woordkeus ervoor dat iedereen in 
staat is om zijn verhaal te begrijpen. 
 

(51) Er is jarenlang vals spel gespeeld.  
 
Op het criterium ‘omhaal van woorden’ scoort Depla eveneens goed. Op twee fragmenten waar hij 
de halve score krijgt toegekend, behaalt hij de maximumscore. Depla spreekt in korte duidelijke 
zinnen, zoals voorbeelden (52), (53) en (54) aantonen. Door het vermijden van complexe uitingen en 
omhaal van woorden is het verhaal van Depla makkelijker te volgen.  
 

(52) Het is geen fijne week geweest. Te veel incidenten, te veel geweld. Dat is schokkend en 
onacceptabel. 

(53) Het is een carnavalsfeest, waar iedereen in heel Breda aan meedoet. Maakt niet uit waar 
je vandaan komt. Het maakt niet uit hoe oud of hoe jong je bent. Als je ervan houdt, dan 
doe je mee. 

(54) Dat betekent dat je een bedrijf hebt wat een vergunning heeft gekregen om wiet te 
telen. Voor alle coffeeshops. Die mogen alleen maar leveren aan die coffeeshops. Die 
coffeeshops mogen ook alleen maar afnemen van dat bedrijf. Dus je weet precies welke 
spullen er in de coffeeshop worden verkocht. Geen andere spullen, geen spullen van de 
illegale markt, geen spullen waar criminelen hun geld mee verdienen. 

 
Op het criterium van concreetheid is Depla goed. Hij spreekt beeldend. Voorbeelden (55), (56) en 
(57) tonen aan dat hij concrete woorden gebruikt. Verder behaalt Depla op het criterium van het 
gebruik van voorbeelden en vergelijkingen de beste score, samen met drie andere burgemeesters. 
Hij maakt veel gebruik van voorbeelden en vergelijkingen om zijn informatie verder te 
verduidelijken; zie voorbeelden (58) tot en met (64). Op het criterium van procedurele antwoorden 
scoort Depla perfect: hij maakt geen gebruik van procedurele antwoorden. 
 

(55) Op het moment dat een woning volledig gebarricadeerd is met rolluiken en volledig in 
de camera’s is, dan is of de persoon bang […] of een persoon heeft iets te verbergen. 

(56) Waar, zeg maar, de baas van het WODC de minister kon tegenkomen als ze samen in de 
kantine voor de rij stonden van het koffiezetapparaat. 

(57) Pijn van in de buik ja. 
(58) We hebben laatst een onderzoek gezien van Omroep Brabant waarin heel veel 

Brabanders aangaven: die georganiseerde criminaliteit, die hennepwereld, ik kijk wel 
even weg, het is niet mijn probleem. 

(59) Dan denk ik, het is een feest van iedereen. […] Of het nou carnaval klassiek is, of het is 
de sleuteloverdracht of het is bij de grote optocht. 

(60) En we hebben daar in Nederland natuurlijk wel goede ervaringen mee. Neem nou het 
onderzoeksinstituut van de Raad van de Veiligheid, dat is altijd heel erg kritisch, waar 
het gaat over onderzoeken over crisissen die we hebben in Nederland als het gaat over 
bijvoorbeeld de Moerdijkramp. Of neem bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer. Ook 
dat is een instituut wat op afstand staat van de politiek. 

(61) Het voelt een klein beetje als de Dieselgate-affaire van Volkswagen. 
(62) Ik heb het voorbeeld altijd gehanteerd […] van de medicinale wietteelt. 
(63) We hebben het recent ook meegemaakt. Schietpartijen bij Etten-Leur. We hebben hier 

ook nog eens een keer een schietpartij in de Haagse Beemden gehad, poging tot 
liquidatie. 



16 
 

(64) Als je gaat kijken naar het aantal moorden zaten we op eenzelfde niveau als in 
Amsterdam, alleen met de helft van recherchecapaciteit. 

 
In de categorie Retorica scoort Depla aanzienlijk lager dan van Zanen. Alleen op het criterium 
‘aandacht voor de kijker/luisteraar’ scoort hij het maximale aantal punten. Dat betekent dat Depla 
zijn boodschap afstemt op de kijker/luisteraar. Verder scoort Depla goed op fluency of delivery. Over 
het algemeen produceert hij weinig haperingen, gehakkel of verhaspelingen. Op een enkel fragment 
na, waarin hij af en toe zoekt naar woorden en uitingen als ‘uh’ produceert, behaalt Depla hier het 
maximale aantal punten.  
Een minder punt van Depla is dat zijn taalgebruik weinig levendig is. Hij gebruikt niet veel humor om 
zijn verhaal te verlevendigen, maar voorbeeld (65) zien dat hij dit soms wel doet. Daarnaast kan 
Depla zijn taalgebruik iets verlevendigen door het gebruik van anekdotes, persoonlijke verhalen of 
concrete personen. Voorbeeld (66) is wel een voorbeeld waarin hij iets persoonlijks deelt. 
 

(65) Wie gaat er in godsnaam als Bassie en Adriaan? 
(66) Ik heb natuurlijk vijf jaar in het diepe zuiden carnaval gevierd en daar was het op een 

gegeven moment het verkleden, het pakjes maken en elk jaar weer iets anders 
proberen. Dat heeft me wel gegrepen.  

 
Paul Depla maakt af en toe gebruik van goede zinsverbindingen. Bij vijf van de zes fragmenten krijgt 
hij een half punt toegekend. Om zijn taalgebruik nog duidelijker te maken, zou hij iets meer 
signaalwoorden en expliciete conclusies moeten toepassen. Een voorbeeld waar Depla het goed 
doet en een expliciete conclusie gebruikt, is voorbeeld (67). 
 

(67) Dat kunnen we niet verkopen. Dat betekent: meer rechercheurs erbij.  
 
Op het criterium van context scoort Depla redelijk goed. Hij weet veelal meerdere kanten in zijn 
argumentatie te belichten. Hij betrekt meerdere opvattingen om zijn verhaal in een bredere context 
te plaatsen, zie voorbeelden (68) tot en met (71). Depla scoort de helft van de punten als het gaat 
om het noemen van voor- en nadelen in zijn uitleg/argumentatie. Voorbeeld (72) toont aan dat hij 
dit af en toe doet. 
 

(68) Coöperaties, bewoners, politie, gemeente om ervoor te zorgen dat er voor de 
georganiseerde criminaliteit in onze stad geen ruimte is.  

(69) Dat systeem vind ik heel erg aantrekkelijk om mee te experimenteren. Maar ik vind het 
heel goed dat in een gemeente als Rotterdam een andere keuze wordt gemaakt. En 
misschien dat in Eindhoven wel weer een derde keus wordt gemaakt.  

(70) Dat is natuurlijk ook voor de direct betrokkenen heel erg lastig uit te leggen, maar het is 
vooral ook voor de samenleving heel erg lastig uit te leggen. 

(71) Het kan zomaar jezelf raken. Het kan zomaar bij je buren gebeuren. […] De 
georganiseerde criminaliteit raakt ons allemaal. 

(72) Mensen voelen zich niet altijd veilig om te melden. Zorg ervoor, wat dat betreft, dat je 
ook op een veilige manier kunt melden. Maar één ding moet duidelijk zijn: 180 duizend 
mensen moeten, willen we echt zorgen dat criminelen geen kans hebben, dan 
gezamenlijk een front zijn. 

 
In de categorie Media-afstemming behaalt Depla het maximale aantal punten. Hij reageert adequaat 
op de eisen van het format. Dat wil zeggen dat hij zich aanpast aan het format en het karakter van 
het medium. Als het programma vraagt om een meer informeel gesprek, dan past hij zich daaraan 
aan, maar hij kan ook serieus zijn in een serieuzer gesprek.  
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6.2.4 Ahmed Marcouch 

Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem, staat op een vierde plaats. Marcouch is 
beoordeeld op basis van zijn televisieoptredens bij RTL Late Night (RTL), Arnhem Direct en RTV 
Arnhem en zijn radio-optredens bij Omroep Gelderland (2×) en Kamerbreed (NPO Radio 1). De 
fragmenten zijn uitgezonden in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2018.  
 
In de categorie Helderheid scoort Marcouch gemiddeld. Dit komt onder meer door zijn perfecte 
scores op de criteria van verstaanbaarheid, omhaal van woorden en procedurele antwoorden. 
Verder is Marcouch goed in het vermijden van lastige woorden en is hij vaak ondubbelzinnig. Een 
voorbeeld van de enkele keer dat hij toch een moeilijk woord gebruikt, is te zien in voorbeeld (73). 
Marcouch moet wel enkele burgemeesters voor zich dulden als het gaat om het gebruik van 
complexe uitingen. Hij gebruikt soms te veel bijzinnen. Een voorbeeld waarin hij juist wel gebruik 
maakt van korte begrijpelijke zinnen, is te zien in voorbeeld (74).  
 

(73) Discriminatoir.  
(74) Ik loop heel vaak door Arnhem, liefdevol welkom, handen schudden. Dag burgemeester. 

Mensen die met je op de foto willen. Heel lief eigenlijk. 
 
Op het gebied van concreetheid is er ruimte voor verbetering; Marcouch gebruikt te vaak abstract 
taalgebruik. Er zijn echter ook voorbeelden waarin hij dit wel goed doet. Op deze momenten spreekt 
Marcouch beeldend; zie voorbeeld (75) en (76). Hij haalt wel een goede score op het gebruik van 
voorbeelden of vergelijkingen om zijn informatie te verduidelijken, zie voorbeelden (77) tot en met 
(82). 
 

(75) Dan kom je jongeren tegen in de Steenstraat. Die willen met je op de foto. 
(76) Ook omdat ik heel veel mensen in Arnhem heb ontmoet die echt met tranen nog 

vertelden hun ervaring over de evacuatie bijvoorbeeld. 
(77) Arnhem is een prachtige stad van zichzelf: mooie omgeving, heel veel groen, hoge 

cultuur, fashion. Maar we hebben ook heel veel jongeren die aan de kant staan, dus 
bovengemiddelde werkloosheid, jongeren die te weinig sporten. 

(78) Elke wijk heeft gewoon zijn karakter. Natuurlijk als je in Noord bent dan heb je natuurlijk 
de oude stad, het centrum. Kom je bijvoorbeeld in [wijk] dan heb je de ruimte, grote 
woningen, de natuur, water. Dus in die zin heeft elke wijk, gewoon, zijn schoonheid. 

(79) Er heeft zich recentelijk een vastgoedondernemer gemeld. Maar dat is natuurlijk geen 
sekswerker. 

(80) Het is net zoals het bij alle ondernemers geldt, als je een plek op het oog hebt en je wil 
daar ondernemen dan kan de gemeente heel constructief faciliteren en zelfs 
meedenken. 

(81) Arnhem is natuurlijk prachtig gelegen met heel veel natuur, veel parken, maar ook hoge 
cultuur. 

(82) Wil je het Nederland van vandaag goed begrijpen en goed meekomen, meedraaien dan 
is het ontzettend belangrijk dat je dat verleden ook kent, de onderduiking, de vervolging 
van de Joden in de Tweede Wereldoorlog is daar een hele belangrijke geschiedenis in die 
lang niet alle mensen meekrijgen. 

 
In de categorie Retorica scoort Marcouch gemiddeld. Hij behaalt de maximumscore bij het criterium 
‘aandacht voor de kijker/luisteraar’. Bijvoorbeeld in het programma RTL Late Night betrekt hij Dafne 
Schippers bij het gesprek. Een minder punt is dat hij soms moeite heeft om uit zijn woorden te 
komen en af en toe ‘uh’ produceert. Een sterk punt daarentegen is dat hij levendige gesprekken 
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voert en veel lacht. Ook gebruikt Marcouch af en toe humor, zoals te zien is in voorbeeld (83), als hij 
het heeft over zijn burgemeesterlijke ambtsketting. Een ander sterk punt van Marcouch is het 
gebruik van signaalwoorden om relaties tussen tekstdelen aan te geven, zie voorbeelden (84) en 
(85). Ook maakt Marcouch af en toe zijn conclusie expliciet, zoals te zien is in de voorbeelden (86) en 
(87). Tot slot scoort Marcouch redelijk in het betrekken van meerdere opvattingen en voor- en 
nadelen in zijn betoog. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in citaten (88) tot en met (90).  
 

(83) Ja dat is van mij en niemand komt eraan.  
(84) Maar we hebben ook heel veel jongeren die aan de kant staan. Dus bovengemiddelde 

werkloosheid, jongeren die te weinig sporten. 
(85) Niet alleen voor mij, want het gaat er natuurlijk ook om dat je als gemeenteraad, maar 

ook als college ben je vertegenwoordiger van de stad. 
(86) We hebben vergunningen beschikbaar. Dus dat kan allemaal. En dat is in de raad ook 

wat ik heb betoogd. 
(87) Dus in die zin heeft elke wijk, gewoon, zijn schoonheid. 
(88) Er waren een aantal mensen, vooral buiten Arnhem, die vonden dat ze moesten 

protesteren. Ja dat mag hè. […] Zolang je je maar aan de wet houdt.  
(89) Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we die 75 jaar, dat we daar goed bij stilstaan. Ik 

vind dat de slag om Arnhem, Market Garden en niet alleen de herdenking die we 
hebben in de Berenkuil, maar gewoon regionaal dat dat echt beter op de kaart moet 
staan, omdat die geschiedenis natuurlijk van betekenis is, in de eerste plaats voor de 
regio, maar ook voor het land. 

(90) Dan is het van belang om stil te staan bij de mensen die gesneuveld zijn en hun leven 
hebben gegeven voor die vrijheid van vandaag. Maar ook om het te gebruiken als 
inspiratie en bezinningsmoment om ons, die vandaag leven, te blijven inzetten voor die 
vrijheid en veiligheid hier, in Nederland, in Europa, maar ook in de rest van de wereld. 

 
In de categorie Media-afstemming scoort Marcouch net niet de maximale score. Over het algemeen 
blijkt hij goed in staat om zich aan te passen aan het format en het karakter van het medium.  

6.2.5 Ahmed Aboutaleb 

Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, is beoordeeld op basis van zijn 
televisieoptredens bij RTV Rijnmond (3×) en Nieuwsuur (NOS/NTR) (2×) en zijn internetoptreden bij 
Politieke Ambtsdragers. De geselecteerde fragmenten zijn uitgezonden in de periode van 1 januari 
2017 tot en met 31 maart 2018.  
 
In de categorie Helderheid scoort Aboutaleb redelijk. Hij behaalt in de categorieën 
‘verstaanbaarheid’ en ‘ondubbelzinnigheid’ de maximale score. Dit betekent dat Aboutaleb altijd 
duidelijk spreekt en goed verstaanbaar is. Ook praat hij niet monotoon en heeft hij soms zelfs een 
levendige stem waardoor het prettig is om naar hem te luisteren. Verder is Aboutaleb 
ondubbelzinnig: hij zegt wat hij wil zeggen en draait er niet omheen. Op het criterium van ‘jargon, 
vaktaal en moeilijke woorden’ moet Aboutaleb enkele burgemeesters voor zich dulden. Hij gebruikt 
af en toe moeilijke of laagfrequente woorden, waardoor het voor sommige mensen moeilijker wordt 
om hem te begrijpen. Voorbeelden (91) en (92) tonen aan dat hij soms gebruik maakt van moeilijke 
woorden.  
 

(91) Maar als je die keten wat meer transparant kan maken en minder in de buurt brengt 
van, wat ik ben gaan noemen, een situatie van criminogene factoren rond coffeeshops. 

(92) Ik ben daartoe niet in permanentie bereid. 
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Op het criterium van complexe uitingen moet Aboutaleb alleen Onno van Veldhuizen voor zich 
dulden. Hij spreekt veelal in korte, begrijpelijke zinnen en vermijdt te veel bijzinnen of bijzinnen aan 
het begin van de zin. Af en toe gebruikt hij wel langere zinnen die wat lastiger te volgen zijn; zie 
voorbeeld (93). Verder gebruikt hij geen omhaal van woorden en omslachtige formulering. 
 

(93) Nou, je kunt niet overal zijn, al die meldingen die er binnenkomen. Er zijn zelfs korpsen, 
politiekorpsen en brandweerkorpsen in Nederland, die burgers hebben geïnstrueerd de 
afgelopen tijd van nou voor kleine brandjes met iets in het openbaar wat geen gevaar 
oplevert moet u ons maar niet bellen. 

 
Aboutaleb is, samen met Van Zanen, Depla en Bruls, het beste in het gebruik van concrete woorden. 
Hij spreekt beeldend en gebruikt woorden die je voor je ziet, zie voorbeelden (94), (95) en (96). Op 
het gebruik van voorbeelden en vergelijkingen scoren enkele andere burgemeesters net iets beter, 
maar Aboutaleb scoort hierop niet slecht. Citaten (97) tot en met (105) tonen aan dat hij zijn 
informatie verduidelijkt door het gebruik van voorbeelden en vergelijkingen. Op het criterium 
‘procedurele antwoorden’ behaalt Aboutaleb net niet de maximale score. Hij maakt hiervan over het 
algemeen dus zeer weinig gebruik. 
 

(94) Huisvaders, moeder met kinderen gaan huiswaarts. 
(95) Maar dat je na afloop mekaar op de schouders slaat en zegt: volgende keer ben ik weer 

beter. 
(96) Werken aan de bouw van een nieuw stadion, om maar eens wat te noemen. 
(97) Ja, u weet, als je soms één steen verlegt in de rivier kan de stroom van het water totaal 

anders verlopen. Dus als je de juiste heethoofden eruit haalt kan het soms heel erg 
rustig zijn. 

(98) Het meest erge vind ik nog een uitlating van de president zelf die ons nazaten van de 
nazi’s noemden en laat het nou zo zijn dat ik burgemeester ben van een stad die door de 
nazi’s platgebombardeerd is en waar vele honderden slachtoffers zijn gevallen. 

(99) Er is een wat oud onderzoek van bureau Intraval, dateert uit 2005. […] die zegt dat er 
ongeveer zo’n 70, 75 procent van de exploitanten van coffeeshops in Nederland op 
enigerlei wijze in aanraking is geweest met criminaliteit. 

(100) En sommigen zelfs met zwaardere vormen van criminaliteit en dat betreft dan 
wapenhandel of het betreft andere vormen van criminaliteit. 

(101) Iets wat de supporters zelf aangaat, maar waar ze zelf niet het initiatief voor nemen en 
alleen maar de bal in het zestienmetergebied van de beide burgemeester droppen. 

(102) Gisteravond ging het wat minder met Sparta, maar goed weer met Excelsior, zal ik maar 
zeggen. 

(103) Ik ben de eerste in Europa inderdaad, nadien is de burgemeester van Londen als tweede 
van Europa en sinds kort hebben we Ahmed Marcouch in Arnhem. 

(104) En af en toe een duimpje tegen een mammoettanker aanduwen in de wetenschap dat je 
misschien een millimeter koerswijziging organiseert. 

(105) Als je denkt overigens, is een filosofische benadering, als je denkt als mens dat je je 
leven kunt plannen dan heb je het mis. 

 
In de categorie Retorica scoort Aboutaleb relatief hoog. Vaak heeft hij goed aandacht voor de 
kijker/luisteraar. In een vlog-interview van RTV Rijnmond kijkt de interviewer Aboutaleb vaak niet in 
het gezicht aan. Desondanks blijft Aboutaleb de interviewer netjes aankijken, zoals het hoort in een 
gesprek. Op het criterium fluency of delivery scoort Aboutaleb ook goed. Hij produceert weinig 
haperingen en komt veelal goed uit zijn woorden. Aboutaleb probeert met humor, maar vooral met 
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persoonlijke verhalen zijn verhaal te verlevendigen. Op het gebied van het gebruik van humor scoort 
hij gemiddeld. Hij maakt af en toe gebruik van sarcasme voor verlevendiging van het gesprek, zie 
voorbeelden (106) en (107). Het gebruik van anekdotes en het delen van persoonlijke ervaringen 
doet Aboutaleb zeer goed. Hij is, samen met Van Zanen, hierin het best. Voorbeelden (108) tot en 
met (111) tonen dit aan. 
 

(106) Als ik nog een kritiekpunt heb als ik bij RTV Rijnmond binnen ben, het is toch die 
koffieautomaat, dat kan beter. 

(107) En natuurlijk is die redactie zo objectief en onafhankelijk. 
(108) Ik was zondagochtend gewoon bij mijn Turkse kapper, die dit fantastisch gedaan heeft.  
(109) Laat ik beginnen, dat zei mijn vader altijd tegen mij, als je over iemand spreekt, of over 

anderen spreekt, dan moet je beginnen met complimenten maken. 
(110) Ik zat net in de auto met Najib Amhali, die bij mij te gast is vandaag. We hebben het er 

nog over gehad. 
(111) Ik heb nu inmiddels twee onderwerpen bijgekregen in de agenda die ik vanochtend niet 

heb kunnen voorzien.  
 
Op het criterium van ‘zinsverbindingen en expliciete conclusies’ scoort Aboutaleb ook goed. Hij 
behaalt op dit criterium op een enkel fragment na de maximale score. Hij is dus goed in het 
aangeven van verbindingen tussen tekstdelen, waardoor er meer structuur in zijn verhaal komt. Het 
gebruik van signaalwoorden is te zien in voorbeelden (112), (113) en (114). Ook maakt hij vaak de 
conclusie van zijn verhaal expliciet, zie voorbeelden (115) en (116). 
 

(112) De minister aanhouden, het land uitzetten aan de ene kant. Een demonstratie voor zo’n 
enkele duizenden mensen ook proberen ook te managen. Als je dat tegelijkertijd 
aanpakt, loop je het risico dat je niet succesvol wordt in geen van beiden.  

(113) De eerste is […] maar ook op sociaal vlak[…] 
(114) Om te beginnen […]            
(115) Dan kan ik redelijk stellen, in Rotterdam, op basis van Bibob-onderzoeken, dat we de 

afgelopen jaren gedaan hebben[…] dat de fiscaliteit eigenlijk niet wordt nageleefd door 
coffeeshops. 

(116) Zo zijn er een paar van die ontwikkelingen waarvan ik denk: die mis je. Dus probeer daar 
iets meer bij te zijn. 

 
Aboutaleb scoort ook goed op het belichten van meerdere kanten in zijn argumentatie. Samen met 
Van Zanen staat hij op dit criterium op de bovenste plaats. Hij houdt rekening met meerdere 
opvattingen in zijn uitleg, zie voorbeelden (117), (118) en (119). Daarnaast betrekt hij voor- en 
nadelen in zijn argumentatie, zie voorbeelden (120), (121) en (122). Kortom: hij houdt veelal 
rekening met meerdere groepen burgers in de stad. 
 

(117) De live-uitzendingen van amateursport, maar ook van Feyenoord, Sparta, Excelsior, 
thuis, uit, et cetera.  

(118) Ik hoop op een hele mooie klassieke wedstrijd met heel veel prachtige momenten voor 
de supporters, zowel in Amsterdam als hier, met een gunstig eindresultaat voor 
Rotterdam. 

(119) Een burgemeester die niet hier geboren is, die ook een religieuze oriëntatie heeft die 
niet gemiddeld is, toch geaccepteerd heeft.  

(120) Als we dit kunnen bewijzen dat het werkt, dan is de vraag aan de orde of de monopolie 
die we gecreëerd hebben bij de coffeeshops nog wel eigenlijk de toekomst heeft. Ik 
weet dat niet. Ik wil dat onderzocht hebben. 
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(121) Een groot compliment vind ik echt op zijn plaats voor de nieuwsvoorziening van RTV 
Rijnmond in zijn algemeenheid, maar zeker voor de sportredactie […] Maar dan begint 
wel een reeks van kritiekpunten […] 

(122) Ik ben daartoe niet in permanentie bereid. Een enkele keer moet dat. Zo’n feest op de 
Coolsingel dan moet je nou eenmaal. Maar niet om de 14 dagen 3,4 peloton ME voor 
voetbal op de been brengen en ondertussen weinig politie in IJsselmonde in de wijk 
hebben. 

 
In de categorie Media-afstemming scoort Aboutaleb het maximale aantal punten. Hij weet zich altijd 
aan te passen aan het medium en het programma. Hij kan heel serieus zijn bij serieuze 
onderwerpen, maar hij kan ook luchtiger een gesprek voeren als het format en het karakter van het 
medium zich daarvoor lenen.  

6.2.6 Onno van Veldhuizen 

Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede, is beoordeeld op zijn optredens bij 
televisieprogramma’s van 1 Twente Enschede (2×) en RTV Oost (3×) en in het radioprogramma De 
ochtend van 4 (NPO Radio 4). Alle fragmenten zijn uitgezonden in de periode tussen 1 januari 2017 
en 31 maart 2018.  
 
In de categorie Helderheid behaalt Van Veldhuizen perfecte scores op de criteria ‘omhaal van 
woorden’ en ‘procedurele antwoorden’. Op het criterium van verstaanbaarheid doet Van Veldhuizen 
het wat minder dan andere burgemeesters, doordat hij soms monotoon spreekt. Op een enkel 
fragment na is Van Veldhuizen ondubbelzinnig in zijn boodschap. Een sprekend voorbeeld hiervan is 
te zien in citaat (123). Soms maakt Van Veldhuizen iets te vaak van laagfrequente woorden waardoor 
zijn taalgebruik iets minder duidelijk is, zie voorbeeld (124). Als het gaat om het vermijden van 
complexe uitingen en omhaal van woorden, scoort Van Veldhuizen het beste van alle 
burgemeesters. Hij spreekt veelal in korte en duidelijke zinnen en vermijdt omslachtige 
formuleringen; zie voorbeeld (125). Verder gebruikt Van Veldhuizen iets te veel abstracte termen, 
waardoor hij hierop de helft van de mogelijke punten scoort. Op het gebruik van voorbeelden en 
vergelijking scoort Van Veldhuizen redelijk goed. Voorbeelden (126) tot en met (131) tonen dit aan.  
 

(123) Ondermijning staan wij in deze stad niet toe. 
(124) […] het is cruciaal dat we de grenzen uit onze muur weghalen en het achterland nu ten 

volle ontsluiten. 
(125) Het is ook geen enkele bijdrage aan welk gesprek dan ook. Het is geen dialoog. Het is 

geen debat. Het is helemaal niks. Het zijn woorden die oproepen tot haat, tot geweld. 
(126) Het home van vak-P was niet in handen van de mensen die daar de baas zouden moeten 

zijn. Wie erin mocht, wie er niet in mocht, lid of geen lid, ja dat beslisten zij.   
(127) De stad van de eerste keer dat de voetbal in Nederland rolde.  
(128) Ja, vind ik heel mooi. En vooral Cristina Branco, prachtig. 
(129) We hebben daar een metertje voor. Dat zullen we deze week ook presenteren. Nog niet 

een echte grensometer, maar een beginnetje daarvan. 
(130) De stad is enorm hard gegroeid. Na Leipzig, geloof ik, de snelst groeiende stad in 

Duitsland.        
(131) Hier hebben ze bijvoorbeeld een werkloosheid van vier procent, wij hebben een 

werkloosheid van acht procent. 
 
In de categorie Retorica haalt Van Veldhuizen een gemiddelde score. Op het criterium ‘aandacht 
voor de kijker/luisteraar’ behaalt hij de perfecte score. Verder spreekt Van Veldhuizen zonder 
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haperingen of gehakkel. Hij komt meestal goed uit zijn woorden. Op het gebied van verlevendiging 
van het taalgebruik valt er voor Van Veldhuizen echter nog wat te winnen. Hij gebruikt weinig humor 
of anekdotes en concrete personen om zijn verhaal levendiger te maken. Een voorbeeld waarin hij 
dit wel doet, is te zien in (132). Op het criterium van zinsverbindingen en expliciete conclusie scoort 
Van Veldhuizen redelijk. Voorbeelden van expliciete conclusies zijn te zien in citaten (133) en (134). 
Als het gaat om het plaatsen van opvattingen in een bredere context, doet van Veldhuizen het 
gemiddeld. Hij probeert meestal wel twee kanten van een verhaal te bekijken; zie voorbeelden (135) 
tot en met (138). 
 

(132) Bij Enschede heb je dat mooie gedicht van Willem Wilmink wat we bij Broekhuis hebben 
opgehangen. ‘Het is het eindpunt van de trein, geen mens hoeft er te zijn, geen hond 
gaat zo ver mee, Enschede.’ Dat eindpunt van de trein, dat klopt niet meer, want de 
trein rijdt nu door naar Münster.  

(133) En iedereen is daar ook gewoon, dus ja schijnbaar was de onveiligheid zo groot dat 
iedereen zijn mond heeft gehouden.  

(134) Dus degenen die het eerste scoort, die maakt het de ander wel ontzettend lastig. 
(135) Je kunt van alles vinden van de bouw van een moskee, maar dit gaat echt veel en veel te 

ver. 
(136) Nou ik hier toch ben en voor je sta. Ik vind het ook wel heel bijzonder en een 

complimentje naar onze mensen van de stadsreiniging die voordat we onszelf gedoucht 
hebben zorgen dat die stad weer fris en schoon is iedere dag. 

(137) Ik vind het belangrijk dat we samen de juiste maatregelen nemen. 
(138) We hebben heel veel wetten en we hebben ook heel veel praktische bezwaren, maar we 

hebben als Enschede en Münster echt wel de opgave om dat te verbeteren. 
 
In de categorie Media-afstemming scoort Van Veldhuizen perfect. Hij weet zich altijd perfect aan te 
passen aan de eisen van het medium. 

6.2.7 Hubert Bruls 

Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, is beoordeeld op zijn optredens in de 
televisieprogramma’s van RN7 (2×), Media024 en Omroep Gelderland en de radioprogramma’s De 
Ochtend (NPO Radio 1)  en Omroep Gelderland. Een enkel fragment in het televisieprogramma van 
Omroep Gelderland komt uit maart 2016. De vijf overige fragmenten zijn uitgezonden in de periode 
tussen 1 januari 2017 en 31 maart 2018. 
 
In de categorie Helderheid scoort Bruls, samen met Paul Depla, de beste score van alle 
burgemeesters. Hij behaalt de perfecte scores op de criteria ‘verstaanbaarheid’, 
‘ondubbelzinnigheid’, ‘jargon, vaktaal en moeilijke woorden’, ‘omhaal van woorden’ en ‘procedurele 
antwoorden’. Bruls praat dus zeer helder: hij is altijd verstaanbaar en ondubbelzinnig. Daarnaast 
maakt hij weinig gebruik van moeilijke of laagfrequente woorden en als hij dit wel doet, geeft hij 
hierbij een uitleg, zoals te zien is in voorbeeld (139). Verder gebruikt Bruls simpel taalgebruik. Zijn 
taalgebruik is voor velen goed te volgen doordat hij weinig gebruikmaakt van complexe uitingen en 
formuleringen. Een zeer sterk punt van Bruls is zijn gebruik van concrete woorden; zie voorbeelden 
(140) tot en met (142). Ook geeft hij veel voorbeelden en vergelijkingen om zijn verhaal uit te 
leggen. Voorbeelden (143) tot en met (148) tonen dit aan.  
 

(139) Twee zitten in, dat heet, vreemdelingendetentie. Dus die zitten opgesloten bij de politie.  
(140) Wij betalen aan cliënten via persoonsgebonden budget, zeg maar een zakje geld wat ze 

elke maand, krijgen het geld om zorg in te kopen. 



23 
 

(141) […] en je zaterdagochtend je vakantiekoffers kan pakken en kan gaan. 
(142) Voor degenen die het niet kennen, dan moest er kilometers over een dijk, onbeschermd, 

geen gebouwen, geen bomen en dan het laatste stuk hè. Mensen zijn al moe. 
(143) Bijvoorbeeld mensen die autistisch zijn en echt 24 uur begeleid moeten worden. 
(144) En dat is ook helemaal terecht: er komen een paar miljoen mensen op af, tienduizenden 

lopen mee, honderdduizenden gaan feesten, gaan kijken. 
(145) Dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom ik ’s avonds niet snel de stad in zou 

gaan, omdat je, simpelweg via je mobiel of zo, minder bereikbaar bent. 
(146) In 2006 zelfs een paar mensen overleden. Dus sinds die tijd wordt daar veel sterker op 

gelet. 
(147) Bijvoorbeeld in een pakje van een motorgang rondlopen, dat is niet zo heel erg slim als 

burgemeester. 
(148) Het zal niet een omvang zijn van 3000 en ook niet meer op Heumensoord. Zoals bekend 

is Heumensoord na juni ook nodig voor Vierdaagse, Special Olympics en dergelijke.  
 
In de categorie Retorica scoort Bruls perfect op het criterium ‘aandacht voor de kijker/luisteraar’ en 
ook op het criterium fluency of delivery scoort hij goed. Een verbeterpunt is dat hij maar weinig 
gebruikmaakt van humor om zijn taalgebruik te verlevendigen en ook het gebruik van anekdotes is 
bij Bruls mager. Hij gebruikt ze echter wel af en toe, zoals te zien is in de voorbeelden (149) en (150). 
Verder maakt Bruls sporadisch gebruik van signaal- en voegwoorden. Ook op het gebied van context 
laat Bruls enkele punten liggen. Hij kan nog vaker meerdere kanten in zijn argumentatie belichten. 
Momenten waarin hij dit wel goed doet, zijn te zien in voorbeelden (151), (152) en (153). 
 

(149) Kijk, als je op een avond van drie uur, want veel langer heb ik dat pak geloof ik niet eens 
aangehad, zat lekker warm trouwens, als je dan zoveel bekendheid krijgt dat zelfs u 
erover begint, dan denk ik dat ik deze carnaval nog meer ga uitpakken hoor. 

(150) Ik ben zelf later die avond, ik beken het maar, ik had nog even zin in een frietje, naar de 
snackbar gegaan. 

(151) Ik snap heel erg goed dat als de samenleving woest tekeer gaat, het ook wel anders kan 
zijn. 

(152) Maar grosso modo ben ik daar toch wel tevreden over, naast de teleurstelling over de 
degradatie natuurlijk.  

(153) Er zijn dingen gebeurd, ook gister weer, die natuurlijk niet kunnen en niet goed zijn. 
Maar als ik het vergelijk bij de relachtige sferen die we drie jaar geleden hadden bij veel 
wedstrijden, kan ik iedereen bij de club, politie, maar ook het grote merendeel van de 
supporters alleen maar een geweldig compliment maken voor het gedrag dat ze hebben 
laten zien. 

 
In de categorie Media-afstemming scoort Bruls hoog. Hij past zich altijd goed aan aan het karakter 
en het format van het medium.  

6.2.8 John Jorritsma 

John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, is beoordeeld op basis van zijn optredens in de 
televisieprogramma’s Spotlight (Studio040) (2×), Buitenhof (BNN/VARA), een televisieprogramma 
van Omroep Brabant en zijn optredens bij radioprogramma’s Hemmen (BNR Nieuwsradio) en De 
Ochtend (NPO Radio 1). Alle fragmenten zijn uitgezonden in de periode tussen 1 januari 2017 en 31 
maart 2018.  
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In de categorie Helderheid haalt Jorritsma wisselende scores. Hij is over het algemeen zeer goed 
verstaanbaar. Omdat hij echter soms wat monotoon spreekt, laat hij op het criterium van 
‘verstaanbaarheid’ enkele punten liggen. Ook het gebruik van moeilijke en laagfrequente woorden 
kost hem enkele punten. Voorbeelden waarin hij deze moeilijkere woorden gebruikt, zijn te zien in 
de citaten (154) tot en met (157). Op het criterium van complexe uitingen en omhaal van woorden 
doen anderen het iets beter doordat Jorritsma soms lange zinnen en te veel bijzinnen hanteert. Op 
het gebied van concreetheid doet Jorritsma het wat beter. Hij gebruikt zo nu en dan concrete 
woorden die je voor je ziet; zie voorbeelden (158), (159) en (160). Ook door zijn gebruik van 
voorbeelden en vergelijkingen wordt zijn taalgebruik duidelijker. Dit is te zien aan de voorbeelden 
(161) tot en met (166). 
 

(154) Maar dan krijg je het waterbed-effect, wat ik dan wel noem en dan verplaatst het zich 
naar een perifere omgeving. 

(155) In de georganiseerde criminaliteit hebben we casuïstieken die inzet vragen.  
(156) Het is een natuurlijk een majeur probleem.  
(157) internationaal environment. 
(158) Bijvoorbeeld een Van Abbemuseum of een muziekgebouw, die betalen we allemaal uit 

onze onroerendezaakbelasting. Terwijl steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, die krijgen er allemaal faciliteiten vanuit het Rijk voor.  

(159) Je moet je voorstellen. In een woonwijk een huis met altijd rolluiken, zowel aan de 
binnenkant als aan de buitenkant. Dat is op zich al apart. Met camerabewaking, een auto 
van vaak meerdere tientallen duizenden euro’s voor de deur en geen inkomen. 

(160) Bijvoorbeeld bij een voetbalvereniging die noodlijdend is, maar daar wel geld in 
pompen. Om de shirtjes, daar begint het mee en vervolgens de kantine en op een 
gegeven moment heb je een soort milieu om je heen gecreëerd waarop mensen zich aan 
jou verplicht zijn.  

(161) Afgelopen jaren hebben we ingezet op hele vervelende criminaliteit als zakkenrollen, 
fietsendiefstallen, autokraken. 

(162) En al dat soort bedrijven als ASML, VDL, Philips, die staan allemaal in de etalage voor 
grote investeerders.  

(163) En dat geld moet ergens naartoe. Dat zwarte geld, dat verdwijnt ook weer in die 
samenleving. Dat verdwijnt in bijvoorbeeld vastgoed, het wordt witgewassen, dat gaat in 
zonnebankstudio’s. Noem het maar op. 

(164) De regio Zuidoost-Brabant is een regio die groter is dan de bruto toegevoegde waarde 
dan de mainport Rotterdam. 

(165) En daar horen randvoorwaarden omheen. En dat betekent de ontsluiting, het betekent 
de internationalisering, het betekent internationale cultuurvoorzieningen voor al die 
mensen die hier wonen, werken, maar ook vanuit het buitenland hier komen. 

(166) Noem even een voorbeeld: beneden de rivieren is nergens een rijksmuseum.  
 
Ook in de categorie Retorica laten Jorritsma’s scores een wisselend beeld zien. Hij scoort van alle 
burgemeesters het best op fluency of delivery. Hij behaalt hier de perfecte score doordat hij 
nauwelijks hapert, weinig ‘uh’ zegt en over het algemeen zeer vloeiend spreekt. Een verbeterpunt is 
de levendigheid van zijn taalgebruik. Hij maakt nauwelijks gebruik van humor en anekdotes of het 
delen van persoonlijke ervaringen. Een zeer sterk punt van Jorritsma is daarentegen dat zijn 
taalgebruik goed gestructureerd is door het veelvuldige gebruik van signaal- en voegwoorden om 
relaties tussen tekstdelen aan te geven; zie voorbeelden (167) en (168). Ook het expliciet maken van 
de conclusie van zijn verhaal is een sterk punt; zie voorbeeld (169).  
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Op het criterium van context scoort Jorritsma gemiddeld. Hij houdt rekening met beide kanten van 
een verhaal en probeert naast de voordelen ook te kijken naar de nadelen. Voorbeelden (170) tot en 
met (174) tonen dit aan. 
 

(167) Ik denk dat er een paar aspecten zijn te benoemen. Op de eerste plaats […] Twee [...]  
(168) Maar van de andere kant […]          
(169) Wat gebeurt er als ik mijn voorzieningenniveau niet op een goede manier kan 

accommoderen? Dan zeggen straks de CEO’s die in Japan, in Amerika, waar dan ook 
zitten, die zeggen, weet je wat, haal het hele handeltje maar daarvandaan, want daar is 
geen personeel meer. Dat kan niet meer worden gefaciliteerd, kom hier maar naartoe. 

(170) Ach, het is niet altijd mijn cup of tea, maar fantastisch als mensen daar zo van genieten. 
(171) Gevaarzetting, bedreiging aan de ene kant. Aan de andere kant ook afhankelijk maken, 

want als jij door dit soort lieden ook nog wordt bevoordeeld, in financiële zin of 
anderszins, dan heb je je afhankelijk gemaakt van deze mensen. 

(172) Maar van de andere kant, dat merk ik hier ook, dan kun je ook de andere kant op kijken 
en zeggen: het is jouw probleem en niet mijn probleem. Het gaat er mij om dat we 
samen een samenleving zijn. Samen verantwoordelijk zijn, dus ook samen naar 
oplossingen moeten zoeken. 

(173) Het betekent dat we altijd met elkaar in conclaaf zijn om iets te bereiken en dat is mooi. 
Maar de snelheid van de samenleving vraagt om iets anders.  

(174) Dat is een mooie naam, een mainport. Maar wat nu. 
 
In de categorie Media-afstemming scoort Jorritsma hoog. Jorritsma reageert adequaat op de eisen 
van het format en het karakter van het medium.  
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6     Bijlagen 

6.1   Bijlage I Codering publieksoptredens 

 
Tabel 2 Codering categorieën Helderheid (A), Retorica (B) en Media-afstemming (C) van de publieksoptredens. 

Nummer Criteria Waarden 

Categorie Helderheid (A) 

A1 Verstaanbaarheid 0 = niet verstaanbaar 
0,5 = soms verstaanbaar 
1 = wel verstaanbaar 

A2 Ondubbelzinnigheid (duidelijke boodschap) 0 = wel dubbelzinnig 
0,5 = soms dubbelzinnig 
1 = niet dubbelzinnig 

A3 Moeilijke woorden (gestudeerde, intellectuele, laagfrequente woorden) 0 = wel moeilijke woorden 
0,5 = soms moeilijke woorden 
1 = geen moeilijke woorden 

A4a Complex formuleren 0 = wel complexe formuleringen 
1 = soms complexe formuleringen 
2 = geen complexe formuleringen 

A4b Omhaal van woorden (omslachtig formuleren, meer zeggen dan nodig, 
stoplappen) 

0 = wel omhaal van woorden 
0,5 = soms omhaal van woorden 
1 = geen omhaal van woorden 
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A5a Concreetheid 0 = niet concreet 
0,5 = soms concreet 
1 = wel concreet 

A5b Voorbeelden en vergelijkingen 0 = geen voorbeelden en vergelijkingen 
1 = soms voorbeelden en vergelijkingen 
2 = wel voorbeelden en vergelijkingen 

A6 Procedurele antwoorden 0 = geen procedurele antwoorden 
0,5 = soms procedurele antwoorden 
1 = wel procedurele antwoorden 

Categorie Retorica (B) 

B7 Aandacht voor de kijker/luisteraar en empathie (afstemming op het 
publiek) 

0 = geen afstemming 
0,5 = soms afstemming 
1 = wel afstemming 

B8 Fluency of delivery (vloeiend of haperingen, gehakkel, verhaspelingen) 0 = niet vloeiend 
0,5 = soms vloeiend 
1 = wel vloeiend 

B9a Humor 0 = geen humor 
0,5 = soms humor 
1 = wel humor 

B9b Anekdotes en concrete personen 0 = geen anekdotes/concrete personen 
0,5 = soms anekdotes/concrete personen 
1 = wel anekdotes/concrete personen 

B10 Zinsverbindingen en expliciete conclusies 0 = geen zinsverbindingen en conclusies 
0,5 = soms zinsverbindingen en conclusies 
1 = wel zinsverbindingen en conclusies 

B11a Meerdere opvattingen/argumenten 0 = geen argumentatie in context 
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0,5 = soms argumentatie in context 
1 = wel argumentatie in context 

B11b Benoemen voor- en nadelen 0 = geen andere argumenten 
0,5 = soms andere argumenten 
1 = wel andere argumenten 

Categorie Media-afstemming (C) 

C12a Aanpassen aan format medium (live uitzending met publiek; optreden 
achter de tafel bij actualiteitenprogramma, etc.) 

0 = geen aanpassing aan format 
0,5 = soms aanpassing aan format 
1 = wel aanpassing aan format 

C12b Aanpassen aan karakter medium (relaxed want vooral infotainment; serieus 
praatje in meer serieus programma) 

0 = geen aanpassing aan beperkingen 
0,5 = soms aanpassing aan beperkingen 
1 = wel aanpassing aan beperkingen 

 

 


