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1. Introductie Sportpret vzw 
1.1 Inleiding 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Investigators en heeft als doel Sportpret 

vzw verder te helpen met hun zoektocht naar zowel de geschikte donateur als de optimale boodschap 

om de donaties te stimuleren. Eerst en vooral zal de vereniging worden belicht. Vervolgens bespreken 

we het onderzoeksprobleem en de daarbij horende onderzoeksvragen. Daarna worden gelijkaardige 

concepten in de literatuurstudie doorgenomen om een beeld te krijgen van de materie. Hierna kunnen 

we op basis van de literatuur de methodologie en de bijhorende analyses voor het verwerken van de 

data ontwikkelen. Tot slot zullen de gegevens geanalyseerd en geïnterpreteerd worden om zo tot een 

bondige conclusie te komen. 

1.2 Introductie van het bedrijf  
Sportpret vzw biedt een laagdrempelig sportaanbod aan voor maatschappelijk kwetsbare kinderen 

tussen 3 en 12 jaar uit gezinnen die het financieel niet breed hebben. Kinderen in (kans)armoede hebben 

een lage kans om deel te nemen aan wekelijkse sportactiviteiten. Om ze klaar te maken voor de stap 

naar het regulier sportaanbod organiseert Sportpret gratis ‘sportpretdagen’ tijdens de vakantie en 

‘sportpret na school’. Dankzij deze sportactiviteiten krijgen ze de kans een eerste succesbeleving te 

ervaren. Daarnaast is dit ideaal terrein om zich op sociaal en persoonlijk vlak te ontwikkelen. Sportpret 

vzw voorziet bij de sportactiviteiten ook fruit. Naast het fysiek, sociaal en persoonlijk ontwikkelen van 

de kinderen, worden ze bewuster gemaakt van het belang van gezonde voeding.  

De kinderen kunnen volledig kosteloos deelnemen aan de activiteiten. Sportpret financiert de 

activiteiten aan de hand van subsidies en donaties. Ze rekenen dus op giften om sportmateriaal, fruit, 

deelname T-shirts en onkosten te bekostigen.  

Momenteel is Sportpret actief in 7 steden. De activiteiten vonden oorspronkelijk enkel plaats in 

Antwerpen, maar al snel vestigde Sportpret zich ook in andere steden zoals Turnhout, Arendonk, Sint-

Niklaas, Leuven, Genk en Brussel. Uiteindelijk is het doel actief te zijn in alle 13 Vlaamse 

centrumsteden.   

1.3 Onderzoeksprobleem 
Er zijn drie grote categorieën financieringsbronnen voor Sportpret vzw. Ten eerste kan de vereniging 

zich financieren aan de hand van activiteiten die de organisatie zelf organiseert. Ten tweede kan het 

middelen verwerven via leden en derden. Een laatste manier is het ontvangen van openbare subsidies. 

Sportpret vzw vraagt zoals eerder vermeld geen vergoeding om deel te kunnen nemen aan de 

activiteiten. Ze kunnen bijgevolg hieruit geen opbrengsten genereren om hun kosten te dekken. 

Sportpret vzw is volledig afhankelijk van subsidies, sponsoring en donaties. De subsidies blijven 

toenemen, maar de donaties kunnen een duwtje in de rug gebruiken. Bovendien wil Sportpret vzw niet 
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volledig afhankelijk worden van de overheid. De giften moeten dus een belangrijkere rol beginnen 

spelen in de financieringsmix van de vereniging. 

Doneren aan Sportpret vzw kan op twee manieren. Het is mogelijk om een eenmalig gift te doen, maar 

het is evenzeer mogelijk maandelijks een vast bedrag overdragen. Beide gebeuren momenteel te weinig 

en dienen gestimuleerd te worden.  

Degenen die maandelijks een vast bedrag doneren, worden ‘sportmeters en -peters' genoemd. Tot op 

heden waren dit voornamelijk vrouwen tussen 40 en 65 jaar. Het profiel van de eenmalige donateurs is 

daarentegen tot dusver onduidelijk. Er is immers weinig informatie beschikbaar bij zulke donaties. 

Sportpret vzw heeft enkel de naam en eventuele contactgegevens ter beschikking. Het onderzoek beoogt 

het profiel van donateurs vast te stellen zodat Sportpret vzw gerichter financiële middelen kan 

aantrekken. Overigens wil de vereniging geen beroep doen op financiële middelen van mensen die in 

dezelfde situatie verkeren als voor wie de activiteiten georganiseerd worden. Echter willen ze het 

kapitaal van degene die het iets breder hebben aanspreken. Zij beschikken over de grootste financiële 

slagkracht en houden wellicht op het einde van de maand nog voldoende middelen over. Vermits deze 

doelgroep redelijk ruim is, wil Sportpret vzw deze specificeren. Het onderzoek moet dus aankaarten 

welke demografische groepen uit de hogere klassen het best door Sportpret vzw worden aangespoord 

om te doneren.  

Naast het onderzoek naar welk profiel moet aangesproken worden, wil Sportpret vzw ook te weten 

komen welke boodschap het meest stimulerend werkt. In het verleden zagen ze bijvoorbeeld dat het 

krijgen van een fiscaal voordeel een grote invloedhebber was om te doneren. Dankzij het invoeren van 

fiscale attesten vanaf 40 euro nam het aantal eenmalige giften toe. Daarenboven steeg ook de omvang 

van de donaties. De fiscale aftrekbaarheid van 60% en het vertrouwen dat gecreëerd werd door het 

kunnen aanbieden van dit attest speelden hierin een grote rol. Om het doneren aan te moedigen moet er 

dus nagegaan worden welke elementen in een boodschap het meest effectief zijn om mensen te laten 

doneren.  

1.4 Onderzoeksvraag 
Zoals in de probleemstelling is aangekaart wil Sportpret vzw meer donaties ontvangen van mensen die 

deze gedoneerde middelen zelf kunnen missen. Hieruit wordt volgende onderzoeksvraag afgeleid: “Hoe 

kunnen de donaties afkomstig van welvarende mensen worden opgekrikt?”  

Deze onderzoeksvraag wordt onderzocht door twee aspecten meer in detail te bestuderen. Enerzijds 

wordt er bekeken bij welke doelgroep de kans om donaties te ontvangen het grootst is, anderzijds 

bekijken we welke elementen in boodschappen de donaties stimuleren. Dit kan ook vertaald worden in 

twee onderzoeksvragen: “Welke specifieke leeftijds- en geslachtsgroep uit de middenklasse doneert het 

vaakst?” en “Welke boodschappen stimuleren de (potentiële) donateurs het meest?”. Om hierop een 

antwoord te bieden, delen we deze onderzoeksvragen nog verder op. Omtrent de doelgroep stellen we 
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volgende deelvragen: “Doneert men meer als men ouder wordt?” en “Welk geslacht doneert er meer?”. 

In verband met de boodschappen willen we volgende deelvragen behandelen: “Verhoogt de positieve 

attitude tegenover de organisatie en haar doel de donorintentie?”, “Verhoogt het vertrouwen in de 

organisatie de donorintentie?”, “Verhoogt de blootstelling aan het probleem dat de organisatie aanpakt 

de donorintentie?” en “Verhoogt het fiscaal voordeel van donaties de donorintentie?”. Het is belangrijk 

hierbij op te merken dat de laatstgenoemde deelvragen toegepast worden op elke boodschap 

afzonderlijk en worden vergeleken voor zowel leeftijd als geslacht. Daarnaast is het nodig de vraag 

“Welke boodschappen bevatten de aspecten die de donorintentie verhogen?” te beantwoorden om een 

oordeel te kunnen vellen over welke boodschap het meest effectief is. Dit bekijken we ook voor de vier 

demografische groepen en opnieuw voor elke boodschap afzonderlijk. 
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2. Literatuurstudie   
2.1 Algemeen 
Vertrekkende vanuit het onderzoeksprobleem, gaan we na welke specifieke doelgroep uit de 

middenklasse het meest bereid is te doneren en welke boodschappen deze donateurs nu net aanzetten 

tot doneren aan een non-profit organisatie.  

2.1.1 Donatie 
In het onderzoeksprobleem is reeds vermeld dat donaties een belangrijk deel uitmaken van de 

financieringsbronnen van de non-profit organisatie Sportpret vzw (VZW Sportpret, 2019). Doneren aan 

een organisatie kan éénmalig of systematisch plaatsvinden, afhankelijk van de keuze van de donateur. 

Bijgevolg is ook de grootte van de donatie variabel. Belangrijk om hierbij na te gaan is enerzijds wat 

een persoon nu net aanzet tot doneren en anderzijds waarom deze persoon meer of vaker zou doneren. 

Een donatie kan twee vormen aannemen: het doneren van tijd of geld. Een onderzoek van Lee en Chang 

(2007) toonde aan dat de determinanten die vrijwilligerswerk beïnvloeden eerder intrinsiek zijn. Enkele 

voorbeelden van deze determinanten zijn een bepaalde kennis van goede doelen, empathie en sociale 

verantwoordelijkheid. Terwijl de determinanten voor gelddonaties eerder extrinsiek zijn zoals de 

demografie van de bevolking of sociaaleconomische profielen (Lee & Chang, 2007).   

2.1.2 Profiel donor 
Een onderzoek van Carton et al. (2011) geeft heel wat inzichten omtrent het geefgedrag in Vlaanderen 

anno 2009. Zo verleent de Vlaming vooral financiële of materiële steun aan een maatschappelijke 

organisatie of goed doel. Terwijl vrijwilligerswerk minder voorkomt. Een hogere sociaaleconomische 

positie gaat vaker samen met het geven van tijd en/of geld en in natura. Daarnaast behoren vrouwen 

vaker tot de groep van ‘uitsluitend materiële gevers’. Verder hebben geslacht, leeftijd en het hebben 

van jonge kinderen geen effect op het geefgedrag. Tot slot hebben hoger opgeleiden en personen met 

betaald werk een hogere kans om tot de gevers te behoren wat dan weer gelinkt kan worden aan de 

sociaaleconomische positie (Carton et al., 2011).  

Onderzoek van Van den Bosch (2010) geeft een duidelijker beeld over het profiel van de gemiddelde 

donateur. Zo blijkt dat deze vaker hoger geschoold zijn en behoren tot het oudere deel van de bevolking. 

Echter blijkt religie een negatieve invloed te hebben op donateurschap (Van den Bosch, 2010). Dit 

onderzoek geeft in tegenstelling tot het onderzoek van Carton et al. (2011) wel aan dat leeftijd  een 

invloed heeft op het geefgedrag.   

Onderzoeken omschrijven het profiel van de persoon die het meeste doneert als volgt: een vrouw ouder 

dan 60 jaar met een partner en kinderen, die in een eigen huis woont, gelegen in een dorp of middelgrote 

stad. Ze heeft een HBO opleiding wat in België overeenkomt met een professionele bachelor, heeft een 

eigen inkomen en is religieus (Bijsterveld, 2015; Hoogerwerff, 1995).  
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Vervolgens is er ook op te merkten dat wanneer er persoonlijke verhalen worden gedeeld en gelinkt aan 

fondsenwervende sportevenementen, dat dit een zeer effectieve manier van fondsenwerving is. Een 

andere methode die zeer succesvol is, is het gebruik van evenementen als marketinginstrument (Schuyt, 

2015).    

Zoals eerder vermeld kan de donatie éénmalig of systematisch plaatsvinden. Onderzoek van 

Mortelmans et al. (2005) toont aan dat structurele gevers eerder ouderen zijn met hogere inkomens en 

hoger opgeleid zijn. Zij doneren systematisch, maar ook meer en beredeneerd. Bovendien zijn 

incidentele gevers jonger, lager opgeleid en hebben ze een lager inkomen. Deze donateurs doneren 

eerder wanneer ze hiervoor worden aangesproken en bijgevolg minder beredeneerd. Incidentele gevers 

krijgen eerder een “psycho-emotionele”  return van hun geefgedrag terwijl structurele gevers er een 

groter materieel voordeel (fiscale aftrek) aan overhouden (Mortelmans et al., 2005) 

2.1.3 Boodschap 
De invloed van de boodschappen op de doeltreffendheid van een campagne is afhankelijk van de manier 

waarop de ontvanger van de boodschap de informatie verwerkt. De Communicatie “Overredings-

Matrix” uit het werk van McGuire (2001) is een model voor onderzoek omtrent informatieverwerking. 

Deze geeft inzicht in de verschillende stappen van het informatie- verwerkingsproces en de 

inputvariabelen die daarbij te onderscheiden zijn.  

Dit model geeft weer dat er een aantal inputfactoren zijn namelijk: bron, boodschap, ontvanger, kanaal 

en doelstelling. Uit deze inputfactoren kan persuasieve communicatie opgebouwd worden, wat een 

gedragsveranderingstechniek is. Onderzoeker McGuire (2001) merkte op dat de overtuiging van een 

bron vergroot kan worden wanneer de demografische factoren zoals geslacht, etniciteit en leeftijd 

overeenstemmen met de doelgroep. In dit onderzoek focussen we ons voornamelijk op de boodschap. 

Vervolgens blijkt dat de boodschap de meest onderzochte inputfactor is (McGuire, 2001).  

Naast de inputfactoren, zijn er ook outputfactoren die ervoor kunnen zorgen dat de ontvanger overgaat 

tot een bepaald gewenst gedrag. Er is geen hiërarchie aan verbonden en kunnen vervolgens door elkaar 

gebruikt worden of zelfs worden overgeslagen (Ruler et al., 2005). In het onderzoek hebben we ervoor 

gekozen om ons op drie outputfactoren te focussen, namelijk: blootstelling, vertrouwen en attitude.  

2.2 Eigenschappen Boodschap 
De potentiële donateur wordt door verschillende factoren beïnvloed bij het horen van een bepaalde 

boodschap. Daarnaast hebben deze personen reeds een bepaalde belangstelling bij het fiscale aspect. 

2.2.1 Fiscaal Aspect 
Wanneer een boodschap voor het stimuleren van donaties aan een goed doel wordt uitgestuurd, dan is 

de kans groot dat de ontvanger reeds een belangstelling heeft voor de mogelijke fiscale voordelen. De 

mate van belangstelling voor het fiscale aspect kan een impact hebben op het donorgedrag na het 

verwerken van de boodschap. In België kan men namelijk genieten van een fiscale aftrek bij donaties 
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aan non-profit organisaties voor een bedrag vanaf 40 euro. De donateur kan het belastingvoordeel 

terugeisen aan de hand van het effectieve bedrag dat werd geschonken in dat jaar (European Fundraising 

Association, 2018).  

Wiepking en Bekkers (2014) verklaren in hun werk dat deze monetaire incentive zowel in het Belgische 

als in het Nederlandse fiscale systeem het geefgedrag van een donateur versterkt (Wiepking et al., 

2014). Ook het onderzoek van Okten et al. (2000), dat donaties afhankelijk stelde van een aantal 

economische variabelen zoals prijs, reclame en fiscale aftrekbaarheid, gaf een gelijkaardige vaststelling 

weer. Deze onderzoekers merkten een positieve samenhang op tussen donaties en fiscale aftrekbaarheid 

(Okten et al., 2000).  

2.2.2 Vertrouwen 
Bij het verwerken van de boodschap door de ontvanger, is het mogelijk dat deze ontvanger een bepaalde 

mate van vertrouwen krijgt. Vertrouwen in de geleverde informatie, maar ook vertrouwen in de zender 

van de boodschap. Niet onbelangrijk in de context van doneren aan non-profit organisaties. Alhidari et 

al. (2018) stelden een positieve samenhang vast tussen donaties en het vertrouwen in de organisatie. De 

mate van vertrouwen was groter indien de potentiële donateur meer overtuigd was dat het goede doel 

zou slagen in haar missie (Alhidari et al., 2018). 

Daarnaast werd het belang van vertrouwen weergegeven bij een studie van het donatieniveau in 

universiteiten. De reden hiervoor was een daling van het aantal gekregen fondsen bij een aantal 

universiteiten de laatste jaren. Onderzoek ging na wat de belangrijkste factoren zijn bij donaties. Hieruit 

bleek dat vertrouwen en inzet een grote invloed hebben op het donatieniveau. Verder werd ook een 

positieve samenhang tussen vertrouwen en attitude ten opzichte van donaties waargenomen (Francioni 

et al., 2020). 

Het concept vertrouwen begint al een rol te spelen vanaf het moment dat een individu een interactie 

heeft met de website van een non-profit of ander goed doel. Het onderzoek van Burt en Dunham (2009) 

toonde aan dat de inclinatie om te doneren veel hoger is bij mensen waarvan ze de website en de 

onderneming vertrouwen (Burt & Dunham, 2009). 

2.2.3 Attitude 
Ontvangers van een boodschap ontwikkelen een bepaalde attitude tegenover de boodschap of non-profit 

organisatie. Volgens het werk van Kerin et al. (1999) is ieders attitude tegenover bepaalde zaken zoals 

bedrijven of boodschappen aangeleerd door middel van eigen waarden of ervaring. Deze waarden en 

attitudes worden meestal gevormd via vrienden of familie. Een belangrijke bevinding is de sterke 

invloed van een attitude tegenover een product of merk op de aankoopbeslissing van de consument 

(Kerin et al., 1999).  
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Een bewezen manier om mensen te kunnen sturen naar een bepaalde soort handeling of gedrag is door 

het gebruik te maken van “The theory of planned behavior” (TPB) (Ajzen 1991). TPB suggereert dat 

de intentie de beste voorspeller is om gedrag te bepalen. De intentie zelf wordt bepaald door de attitude. 

Als de attitude positief is tegenover het goede doel, dan zal de intentie om te doneren groter zijn. Een 

recenter onderzoek uit Canada heeft deze theorie succesvol toegepast (Mittelman et al., 2018). De 

oorzaak was een daling van het aantal monetaire donaties en bijgevolg moesten non-profit organisaties 

een manier vinden om de donaties te stimuleren. 

Volgens het onderzoek van Ikechukwu et al. (2012) kan de attitude tegenover de organisatie beïnvloed 

worden door drie factoren. Deze factoren zijn het conatieve, cognitieve en het affectieve. Het cognitieve 

kan worden omschreven als de kennis en mening over een bepaald iets of iemand. Deze factor kan 

worden beïnvloed door directe ervaringen of via verklaringen van mensen in de persoonlijke sociale 

cirkel. Het affectieve onderdeel is zoals de naam suggereert, hoe de persoon zich voelt tegenover iets. 

Het conatieve of ook wel het gedragsonderdeel kan worden gedefinieerd als het effectief handelen. In 

de marketingwereld kan het worden bekeken als de intentie om te kopen of in dit geval de intentie om 

te doneren (Ikechukwu et al., 2012). 

Zoals eerder aangegeven, werd een positieve samenhang tussen vertrouwen en attitude ten opzichte 

van donaties waargenomen (Francioni et al., 2020). 

2.2.4 Blootstelling 
Bij het ontvangen van een boodschap, is het mogelijk enige blootstelling te ervaren. In het kader van 

non-profit organisaties is het mogelijk dat boodschappen voor campagnes worden opgesteld om de 

ontvanger in aanraking te doen komen met het doel van de organisatie. Eerder vermeld onderzoek van 

Mortelmans et al. (2005) gaf aan dat incidentele gevers eerder doneren wanneer ze hieromtrent worden 

aangesproken. Blootstelling aan het onderliggende doel van de donatie heeft bijgevolg een positieve 

invloed op de donorintentie (Mortelmans et al., 2005). 

Scully et al. (2012) hebben het effect van blootstelling op gedrag bestudeerd door gebruik te maken van 

studenten en hun eetgewoontes. Bij dit onderzoek werden de studenten geconfronteerd met 

verschillende reclames omtrent eten. Het onderzoek toonde aan dat cumulatieve blootstelling positief 

gecorreleerd was aan het gedrag, resulterend in een verandering van de eetgewoontes (Scully et al., 

2012). Gelijkaardige resultaten werden waargenomen in het onderzoek van Mantey et al. (2016) waarbij 

mensen werden blootgesteld aan e-sigaret reclames. Voldoende bloostelling aan een bepaald gegeven 

brengt een significante wijziging in gedrag en gebruik weer (Mantey et al., 2016).  

Verder haalt Zomerdijk (2012) aan dat er zeker interacties zijn tussen blootstelling, vertrouwen en 

attitude. Volgens het onderzoek is enkel blootstelling onvoldoende om iemand te laten doneren. Het is 

dus ook cruciaal dat de potentiële donor vertrouwen heeft in het doel. Tenslotte is de manier waarop de 
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boodschap wordt voorgesteld ook van belang. Als deze bijvoorbeeld niet professioneel lijkt dan zal dit 

een negatieve invloed hebben (Zomerdijk, 2012).  

2.3 Donorintentie 
Onderzoekers Lee en Chang (2007) geven aan dat opleiding en inkomen nuttig zijn om de grootte van 

een gelddonatie te voorspellen. Verder blijkt uit hun onderzoek dat oudere mensen eerder geneigd zijn 

te doneren dan jongere mensen. Ook is er een verschil merkbaar op vlak van geslacht. De vrouwelijke 

bevolking doneert meer en ook sneller aan goede doelen dan de mannelijke bevolking. Een derde 

belangrijke bevinding, is dat gezinnen met kinderen sneller zullen overgaan tot een geldelijke schenking 

dan mensen zonder kinderen (Lee et al., 2007).  

Een onderzoek van Andreoni & Vesterlund (2001) Is het deels eens met Lee en Chang (2007). Ze 

hadden ondervonden dat mannen een grotere tendens hebben om meerdere kleine donaties te schenken 

aan goede doelen. In hun conclusie schreven ze dat mannen ofwel veel altruïstische eigenschappen 

beschikte ofwel enorm egoïstische. Deze eigenschappen waren bijvoorbeeld het helpen van een 

willekeurige persoon op straat of de hoeveelheid ze gemiddeld doneren. Er was dus weinig spraak van 

mannen die deels egoïstisch of altruïstisch eigenschappen hadden. Hun onderzoek voor de vrouwen had 

als resultaat dat ze eerder leunen tegen het doneren van grotere hoeveelheden en dat er in het algemeen 

een minder grote distinctie is tussen het gemiddelde altruïsme niveau (Andreoni & Vesterlund, 2001) 

Uit het onderzoek van Hsu et al. (2005) blijkt dat hoe meer de persoon zich kan inleven en sterk bewust 

is van de doelen van de organisatie, hoe meer deze bereid is te doneren, zowel geldelijk als via 

vrijwilligerswerk, (Hsu et al., 2005).   

Volgens eerder vermeld onderzoek van Carton et al. (2011) bepalen opleiding, leefsituatie en het 

subjectieve inkomensniveau het geefgedrag. Hoger opgeleiden, respondenten met een partner, met 

betaald werk en zij die subjectief gezien kunnen rondkomen, hebben een grotere kans op het geven van 

geld en/of materiële zaken (Carton et al., 2011).   

2.4 Conceptueel kader  
Aan de hand van de literatuurstudie werd het volgende conceptueel kader opgesteld. In het kader zijn 

drie overkoepelende categorieën terug te vinden namelijk stimulus, organisme en respons. De bedoeling 

is een beeld te kunnen geven van de invloed van een boodschap op de donorintentie van de donateur 

(zie Figuur 1).  
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Figuur 1: Het originele conceptueel kader 

De ‘stimulus’ bestaat uit de belangstelling voor het fiscale aspect die de potentiële donateur ervaart 

alvorens de boodschap te ontvangen. Zodra deze persoon de boodschap ontvangt/te lezen krijgt, 

bevinden we ons onder het ‘organisme’. Dit zijn de elementen die de persoon ervaart bij het ontvangen 

van de boodschap, namelijk attitude, vertrouwen en blootstelling.  

 De combinatie van datgene wat de consument ervaart, leidt tot de finale uitkomst, namelijk ‘respons’. 

Hierbij wordt de donorintentie behandeld. 
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3. Methodologie  

3.1 Onderzoeksopzet 
In dit onderzoek gaan we, zoals besproken in de probleemstelling, enerzijds op zoek naar het meest 

donerende profiel en anderzijds naar de meest effectieve boodschap voor Sportpret vzw om donaties 

aan te trekken. Aangezien dit kan verschillen naargelang geslacht en leeftijd onderzoeken we welke 

boodschap de hoogste mate van donorintentie teweegbrengt bij verschillende demografische groepen.  

Concreet betekent dit dat we onze respondenten opdelen in twee groepen per criterium (geslacht en 

leeftijd). Aan de ene kant worden de respondenten opgedeeld op vlak van leeftijd, en aan de andere kant 

wordt de steekproef in twee gesplitst op vlak van geslacht. We bestuderen dus enerzijds eventuele 

verschillen tussen de leeftijdsgroep van 18 tot 40 jaar, die we “jongvolwassenen” noemen, en de 

leeftijdsgroep ouder dan 40, die we definiëren als "ouderen”. Deze indeling is gebaseerd op voorgaande 

literatuur en het door Sportpret vzw beschreven gemiddelde profiel van hun systematische donateurs, 

namelijk vrouwen tussen 40 en 65 jaar. 

Elke respondent krijgt dezelfde vragenlijst waarbij hij/zij vijf boodschappen te zien krijgt met 

bijhorende meetvragen. De boodschappen werden samen met Sportpret vzw opgesteld. Dit werd gedaan 

met oog op de te behandelen constructen. Hieronder volgt een oplijsting van alle boodschappen: 

x Boodschap 1: Ken jij kinderen die graag sporten maar opgroeien in armoede? Doneer en laat 

kinderen in moeilijkheden sporten! 

x Boodschap 2: Geef kinderen in armoede de kans om te sporten, doneer nu €40 en krijg een 

fiscaal attest van €24 euro! 

x Boodschap 3: Elk kind verdient kansen, ook kinderen in armoede. U kan het verschil maken, 

doneer nu, u maakt mee het verschil. 

x Boodschap 4: Wat als... Lionel Messi, Serena Williams, Usain Bolt, Wout Van Aert,.. waren 

opgegroeid in armoede? Doneer nu en misschien draagt u bij aan een nieuwe 

wereldkampioen! 

x Boodschap 5: Wist u dat in België meer dan één kind op zes onder de armoedegrens leeft? 

Deze kinderen kunnen niet deelnemen aan sportactiviteiten. Sportpret vzw is een non-profit 

organisatie die sportactiviteiten organiseert voor dergelijke kinderen. Doneer nu en help 

kinderen in een moeilijke situatie aan het sporten. 

3.2 Datacollectie  
Om de kwantitatieve data te verzamelen, wordt gebruik gemaakt van een online enquête, opgesteld in 

het programma Qualtrics (zie bijlage 1). In tijden van Covid-19 leek deze kwantitatieve 

onderzoeksmethode het meest haalbaar. Bovendien heeft deze onderzoeksmethode het voordeel dat er 

snel veel mensen bereikt kunnen worden. De verspreiding gebeurde uitsluitend online via sociale media. 
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De vragenlijst bestond enerzijds uit demografische vragen om de demografische gegevens van de 

respondenten te kunnen analyseren. Vervolgens werden identieke meetvragen bevraagd bij elke 

boodschap. De meetvragen werden opgesteld door middel van relevante items per construct. Op deze 

manier zijn we in staat elk construct te gaan meten door meerdere items met de bedoeling antwoorden 

te kunnen bieden op onze onderzoeks- en deelvragen. Aan de hand van deze meetvragen wordt gepeild 

hoe goed de boodschap overkomt bij de respondent. De meetvragen zijn zodanig geformuleerd dat ze 

peilen naar de attitude, het vertrouwen, de blootstelling en de donorintentie die de boodschap opwekt 

(zie bijlage 1). Verder in dit onderzoek zal de interne consistentie tussen deze meerdere meetvragen per 

construct worden nagegaan om te toetsen of de bijhorende meetvragen effectief gezamenlijk kunnen 

gebruikt worden voor verdere analyse. De meetvragen zijn te beantwoorden op een 7-punts Likertschaal 

(1=helemaal oneens, 7=helemaal eens). 

Tot slot worden er nog meetvragen gesteld omtrent het belang van het fiscaal voordeel dat in België 

verkregen kan worden wanneer iemand doneert.  

3.3 Steekproefstrategie 
Voor dit onderzoek wordt een steekproef gehanteerd van mensen ouder dan achttien jaar, wonende in 

Vlaanderen of Brussel en met een voldoende hoog inkomen. Om deze steekproef te bekomen werden 

respondenten die niet voldeden aan deze voorwaarden aan de hand van de demografische vragen uit de 

steekproef gefilterd.  

De steekproef is gebaseerd op rationele keuzes en de wensen van Sportpret vzw die worden toegelicht. 

Eerst en vooral hebben mensen jonger dan 18 jaar hebben meestal nog niet de financiële middelen om 

te doneren. Bijgevolg hebben we de keuze gemaakt enkel personen ouder dan 18 jaar te onderzoeken. 

De reden waarom we enkel mensen wonende in Vlaanderen of Brussel analyseren, is omdat Sportpret 

vzw enkel in deze regio’s actief is. Natuurlijk kan het ook elders giften verkrijgen, maar aangezien het 

onderzoek draait rond de boodschap die Sportpret vzw wil uitsturen in haar volgende campagne in 

Vlaanderen en Brussel, is deze keuze verantwoord. 

Tot slot is het enkel opnemen van respondenten met een voldoende hoog inkomen een ethische kwestie 

die voor Sportpret vzw van groot belang is. Ze wil enkel financiële middelen vergaren bij degenen die 

de middelen op het einde van de maand meer kunnen missen. Het voldoende hoge inkomen werd 

getoetst aan de hand van de vraag of de respondent op het einde van de maand nog een bedrag kan 

sparen, nadat al zijn/haar kosten betaald zijn.  

De vragenlijst was beschikbaar van dinsdag 17 november tot en met zondag 22 november. Na het 

wegfilteren van de onbruikbare resultaten, bleven er 222 respondenten over. De steekproef wordt verder 

besproken in de beschrijvende statistiek onder de samenvattende analyse. 
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3.4 Data-analyse plan 
Zoals eerder aangegeven in de sectie “Datacollectie” wordt aan de hand van de Cronbach Alpha-test de 

interne consistentie van de meetvragen getest. Hierbij gaan we na of de meetvragen hetzelfde construct 

meten aan de hand van hun onderlinge correlaties. Dit is het geval wanneer de Cronbach’s Alpha hoger 

is dan 0.7 voor een bepaald construct. Indien dit niet het geval is gaan we na of het construct beter 

gemeten kan worden wanneer er een item verwijderd wordt. Op deze manier kunnen gebruiken we de 

ideale combinatie van meetvragen voor verdere analyse. 

Vervolgens voeren we de independent sample t-test uit om de verschillen tussen de demografische 

groepen te analyseren. Vooraf aan de interpretatie van deze analyse, dienen we de Levene’s test uit te 

voeren zodat we de juiste data interpreteren. Deze test gaat voor een construct de gelijkheid in varianties 

na bij twee groepen. Aan de hand van de independent sample t-test trachten we belangrijke conclusies 

te vormen. Ten eerste willen we nagaan of mannen en vrouwen verschillend reageren op de vijf 

boodschappen en op basis daarvan nagaan welke boodschap het best de constructen stimuleert 

afhankelijk van het geslacht. Verder willen we achterhalen of de reactie van de jongvolwassenen in de 

categorie van 18 tot 40 jaar verschillend is van de reactie van de categorie 40+ op basis van de vijf 

boodschappen in termen van de constructen. Samenvattend gaan we dus na welke constructen het best 

scoren per boodschap. Per construct kunnen we bijgevolg achterhalen welke boodschap deze het meest 

stimuleert. 

Ten slotte worden de correlaties uitgevoerd om de samenhang tussen twee variabelen na te gaan. Deze 

test geeft weer in hoeverre de variabelen een invloed hebben op elkaar. Op basis van deze correlaties 

trachten we conclusies te trekken. Eerst willen we nagaan of de verschillende inputfactoren (attitude, 

blootstelling en vertrouwen) een invloed hebben op het fiscaal aspect afhankelijk van de boodschap. 

Vervolgens gaan we na welke inputfactor de meeste invloed heeft op de donorintentie.  

Aan de hand van al deze resultaten trachten we dan een algemene conclusie te vormen over de 

onderzoeksvraag en bijhorende deelvragen.  
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4. Resultaten 
In deze subsectie worden de resultaten besproken. Dit puntje wordt verder onderverdeeld in de 

secties: Cronbach alpha, beschrijvende statistiek, independent sample t-tests en pearson correlatie. 

4.1 Cronbach alpha 
Hieronder volgt de interpretatie van de resultaten van de Cronbach Alpha testen. De output van SPSS 

is terug te vinden in bijlage 2. 

4.1.1 Donorintentie 
De donorintentie wordt gemeten aan de hand van één item, namelijk ‘Op basis van bovenstaand bericht 

zou ik bereid zijn te doneren’. Bijgevolg is voor dit construct geen Cronbach Alpha-test nodig. Dit komt 

omdat deze test pas uitgevoerd kan worden vanaf twee items. 

4.1.2 Attitude 
We merken over alle boodschappen een hoge mate van interne consistentie op voor het construct 

‘Attitude’. Echter merken we bij elke boodschap op dat deze test een nog hogere mate van 

betrouwbaarheid weergeeft bij het verwijderen van item 1, namelijk: “Ik sta achter het doel van de 

organisatie”. Voor het vervolg van de analyse zal dit item buiten beschouwing gelaten worden.  

4.1.3 Vertrouwen 
Voor het construct ‘Vertrouwen’ zien we dat de Cronbach Alpha steeds een waarde boven 0.7 heeft 

voor alle boodschappen. We kunnen dus spreken van een hoge mate van interne consistentie. Wanneer 

we item 7 “Ik ben er niet van overtuigd dat de organisatie de middelen wil gebruiken voor correcte 

doeleinden” buiten beschouwing laten, merken we nog een hogere mate van betrouwbaarheid. 

4.1.4 Blootstelling 
De Cronbach Alpha waarde voor blootstelling is bij elk van de verschillende boodschappen groter dan 

0.70. Voor deze factor is het zelfs steeds boven de 0.75. Dit betekent dat blootstelling zeker een grote 

hoeveelheid interne consistentie bezit. 

4.1.5 Fiscaal aspect 
De meetvraag die het belang van het fiscale aspect moet meten bestond uit drie items. Evenwel zou het 

construct met een nog hogere interne validiteit kunnen gemeten worden indien we item 1: "Ik ondervind 

een belastingvoordeel als ik doneer aan deze organisatie” niet in acht nemen. Bijgevolg zal de rol van 

het fiscale aspect in de beslissing aan de hand van 2 items worden bepaald. 

4.2 Beschrijvende statistiek 
De enquête, terug te vinden in bijlage 1, bereikte een totaal aantal respondenten van 646 respondenten. 

Hiervan konden slechts 411 op het einde van de maand nog een bedrag sparen nadat ze hun kosten 

hadden betaald. Daarnaast waren er 6 respondenten te jong en 19 die niet in Vlaanderen of Brussel 

woonden. Deze werden ook uit de steekproef gehaald. De respondenten die de vragenlijst niet volledig 
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hebben ingevuld werden niet in de analyse opgenomen zodat er telkens een beeld wordt geschetst over 

dezelfde groep personen. Uiteindelijk bestond de steekproef uit 222 respondenten. 

Om deel te nemen aan de enquête moest de respondent ten minste 18 jaar oud zijn. De jongste deelnemer 

was bijgevolg 18 jaar. De oudste was 75 jaar. De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedraagt 

37.57 jaar, of afgerond 38 jaar. De mediaan leeftijd bedraagt 37 jaar.  

De hoeveelheid mannelijke en vrouwelijke respondenten wouden we graag zo gelijk mogelijk houden. 

Dit is met 104 mannelijke en 118 vrouwelijke deelnemers aardig gelukt. Van de 104 mannen waren er 

60 met een leeftijd tussen de 18 en de 40 jaar en 44 waren ouder dan 40. Bij de vrouwen waren er 61 

uit de jongere leeftijdsgroep en 57 die ouder waren dan 40. Dit wordt voorgesteld in Figuur 2.  

 
Figuur 2. Demografische verdeling steekproef 

Verder werd de vraag gesteld of de respondenten in het verleden reeds gedoneerd hebben. Hieruit 

vonden we dat 13.5% van de respondenten iedere maand een bedrag aan een goed doel doneert, wat de 

kleinste groep is. Ongeveer drie tiende (28.8%) van de respondenten doneert jaarlijks. Een iets kleinere 

groep (27%) doneerde in de laatste 3 jaar een bedrag aan een goed doel. Elke groep was ongeveer gelijk 

verdeeld qua geslacht. Wel zagen we dat de groep die maandelijks doneert voor iets minder dan drie 

kwart bestond uit personen ouder dan 40 jaar. De groep die de voorbije drie jaar niet gedoneerd had, 

bestond voor iets meer dan drie kwart uit personen tussen 18 en 40 jaar. Hieruit leiden we af dat vooral 

jongvolwassenen minder doneren. De andere twee groepen waren ook ongeveer gelijk verdeeld op vlak 

van leeftijd. De mensen die reeds gedoneerd hebben maken samen een cumulatief percentage op van 

69.3%. Ongeveer zeven tiende van deze respondenten gaven aan hoeveel ze ongeveer per jaar doneren 

aan een goed doel. Gemiddeld was dit een bedrag van ongeveer 145 euro. Hierbij moet wel rekening 

gehouden worden dat dit voor velen van jaar tot jaar verschillend is. Opmerkelijk is dat iets meer dan 

een kwart van de respondenten jaarlijks minder dan 40 euro doneert terwijl donaties vanaf dat bedrag 

fiscaal aftrekbaar zijn. Een kwart van de personen die doneren schonk daarentegen een bedrag dat hoger 

is dan het gemiddelde. Het hoogste bedrag dat gedoneerd werd was 1000 euro.  
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Een laatste interessante statistiek leert ons dat slechts 10 respondenten Sportpret vzw reeds kenden 

voordat ze deelnamen aan het onderzoek. Negen van deze 10 respondenten doneren maandelijks een 

bedrag, de laatste respondent doneerde in de afgelopen drie jaar wel eens aan een goed doel. Dit waren 

voornamelijk mannen die jonger zijn dan 40 jaar. Ze doneren jaarlijks of hebben dit toch één keer in de 

voorbije drie jaar gedaan. Het bedrag dat ze dan schenken ligt tussen 50 en 150, met uitzondering van 

één iemand die 1000 euro per jaar doneert.  

4.3 Independent sample t-test 
In dit deel bespreken we de resultaten die zijn bekomen uit de independent sample t-tests. De hypotheses 

die hierbij getest worden zijn de volgende. De nulhypothese is steeds de veronderstelling dat er een 

gelijk resultaat is voor een bepaald construct tussen jong en oud of man en vrouw tegenover een 

bepaalde boodschap. Terwijl de alternatieve hypothese stelt dat er een verschil is het resultaat voor een 

construct tegenover de boodschap.  

Eerst halen we de algemene bevindingen aan. Daarna worden de significant verschillende resultaten 

verder in detail uitgelegd. Bij de interpretatie wordt telkens een tabel toegevoegd. Deze is een meer 

toegankelijke weergave van de SPSS output. Links in de tabel kan er worden afgelezen over welke 

boodschap het gaat (boodschap 1 tot en met 5). De eerst verkregen waarden zijn de resultaten van de 

Levene’s test. Vervolgens zijn de gemiddeldes en standaardafwijkingen terug te vinden van de t-testen. 

Hier kan het verschil tussenman en vrouw of jong en oud. Tenslotte kan het verschil, 

betrouwbaarheidsinterval en de p-waarde teruggevonden worden aan de rechterkant. 

Als er interesse is in een bespreking van de resultaten per boodschap kan deze samen met de SPSS-

resultaten terug te vinden in bijlage 3.  

4.3.1    Donorintentie 
Geslacht 

Voor zowel mannen als vrouwen is de donorintentie het hoogst bij het lezen van boodschap 5, “Wist u 

dat in België meer dan één kind op zes onder de armoedegrens leeft? Deze kinderen kunnen niet 

deelnemen aan sportactiviteiten. Sportpret vzw is een non-profit organisatie die sportactiviteiten 

organiseert voor dergelijke kinderen. Doneer nu en help kinderen in een moeilijke situatie aan het 

sporten.” (zie Tabel 1). Er is bij deze boodschap bovendien een marginaal significant verschil tussen de 

donorintentie van mannen en vrouwen. Bij de andere boodschappen zijn de donorintenties niet 

significant verschillend. Boodschap 3 brengt gemiddeld de op één na hoogste donorintentie teweeg. 

Ook boodschappen 1 en 2 zorgen voor een positieve donorintentie van deze groepen, maar deze is lager 

dan bij de voorgenoemde boodschappen. Boodschap 4 is de enige boodschap waarbij er gemiddeld 

zowel door mannen als vrouwen eerder niet zou gedoneerd worden. Deze bevindingen worden 

voorgesteld in Grafiek 1. 
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Als de output van boodschap 5 meer in detail wordt bekeken, stelt de Levene’s test dat de varianties 

tussen mannen en vrouwen voor de donorintentie bij boodschap 3 gelijk zijn, F(1,220) = 2.004, p = 

0.158. De independent sample t-test geeft een marginaal significant verschil weer tussen de ervaren 

donorintentie van mannen (M=4.70; SD=1.600) of vrouwen (M=5.08; SD=1.445) bij het lezen van deze 

boodschap, t(220) = -1.831, p = 0.068. Het verschil in de donorintentie bedraagt -0.374, met een 95%-

betrouwbaarheidsinterval van [-0.777; 0.028]. De vrouwen hebben dus een marginaal significant hogere 

intentie om te doneren dan mannen. 

 
Grafiek 1: Gemiddelde donorintentie van mannen en vrouwen bij de verschillende boodschappen 

Tabel 1: SPSS output independent sample t-test voor donorintentie (geslacht) 

Leeftijd 

Uit Grafiek 2 stellen we dat alle boodschappen, met uitzondering van boodschap 4, zorgen voor een 

positieve donorintentie bij zowel volwassenen tussen 18 en 40 als die dat ouder zijn dan 40 (zie Tabel 

2). De donorintentie is ook hier het hoogst bij boodschap 5, en ook significant verschillend tussen de 

twee leeftijdsgroepen. De intentie tot doneren is ook hier eerder negatief ongeacht de leeftijdsgroep bij 

boodschap 4.  

Uit de Levene’s test wordt afgeleid dat er gelijkheid bestaat in de varianties tussen jongvolwassenen en 

ouderen voor donorintentie tegenover boodschap 5, F(1,220) = 0.599, p = 0.440. Op basis van de output 

van independent sample t-test vinden we een significant verschil weer tussen de ervaren donorintentie 

door jongvolwassenen (M= 5.17; SD=1.504) en ouderen (M= 4.57; SD=1.499) bij het lezen van 

 Levene’s test T-test 
 F(1,220) p Man Vrouw Mman -Mvrouw Mman -Mvrouw 

BI 95% 
t(220) p 

 M SD M SD 
B1 0.100 0.752 3.94 1.513 4.01 1.577 -0.066 [-0.476; 0.344] 0.318 0.751 
B2 0.019 0.890 3.90 1.634 4.16 1.606 -0.257 [-0.686; 0.172] -1.181 0.239 
B3 0.054 0.816 4.32 1.578 4.28 1.585 0.038 [-0.382; 0.457] 0.177 0.860 
B4 -0.563 0.574 3.26 1.607 3.38 1.606 -0.122 [-0.548; 0.304] -0.563 0.574 
B5 2.004  0.158 4.70 1.600 5.08 1.445 -0.374 [-0.777; 0.028] -1.831 0.068 
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boodschap 5, t(220) = 2.961, p = 0.003. Het verschil bedraagt 0.599, met een 95%-

betrouwbaarheidsinterval van [0.200; 0.998]. Boodschap 5 bracht dus gemiddeld gezien de meest 

positieve donorintentie bij beide leeftijdsgroepen teweeg in vergelijking met de andere boodschappen, 

en die was nog hoger bij jongvolwassenen vergeleken met ouderen.   

 

Grafiek 2: Gemiddelde donorintentie van personen tussen 18-40 jaar en ouder dan 40 jaar  

Tabel 2: SPSS output independent sample t-test voor donorintentie (leeftijd) 
 

4.3.2      Attitude  
Geslacht 

Er zijn geen significante verschillen in de attitude die mannelijke of vrouwelijke respondenten ervaren 

tegenover Sportpret vzw bij het lezen van de verschillende boodschappen (zie tabel 3). Al de 

boodschappen hebben een positieve invloed op de attitude die mannen en vrouwen hebben ten opzichte 

van de onderneming. Bij het vergelijken van de gemiddeldes kunnen we stellen dat dankzij boodschap 

3 en 5 de onderneming nog positiever wordt geëvalueerd. Dit is het minst het geval bij boodschap 4.  

  

 Levene’s test T-test 
 F(1,220) p 18- 40 + 40 M(18-40) -M(+40) M(18-40) -M(+40) 

BI 95% 
t(220) p 

 M SD M SD 
B1 2.691 0.102 3.85 1.606 4.13 1.461 -0.277 [-0.687; 0.132] -1.336 0.183 
B2 3.504 0.063 3.94 1.699 4.16 1.521 -0.216 [-0.647; 0.214] -0.990 0.323 
B3 2.542 0.112 4.39 1.665 4.19 1.468 0.200 [-0.219; 0.620] -0.942 0.347 
B4 2.665 0.104 3.25 1.714 3.42 1.465 -0.168 [-0.594; 0.259] -0.776 0.439 
B5 0.599 0.440 5.17 1.504 4.57 1.499 0.599 [0.200; 0.998] 2.961  0.003 
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Tabel 3: SPSS output independent sample t-test voor attitude (geslacht) 

Leeftijd  

Al de boodschappen hebben voor beide leeftijdsgroepen positief effect op de attitude tegenover 

Sportpret vzw. Enkel bij het lezen van boodschappen 3 en 5 is er een significant verschil tussen de 

jongere groep en de oudere groep (zie tabel 4). Dit effect geeft weer hoe ze tegenover de onderneming 

staan. Bij de andere boodschappen is er geen significant verschil in dit positief effect. Net zoals bij het 

geslacht is het effect het laagst bij boodschap 4 wanneer we de gemiddeldes vergelijken. Boodschappen 

3 en 5 geven het meest positief zicht van de onderneming. 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen 

jongvolwassenen en ouderen voor de attitude tegenover boodschap 3, F(1,220) = 0.425, p = 0.515. De 

independent sample t-test geeft aan dat er een significant verschil is tussen de ervaren attitude door 

jongvolwassenen (M= 5.5826; SD= 1.28184) of ouderen (M= 4.8465; SD= 1.24045) bij het lezen van 

boodschap 3, t(220) =1.4324, p = 0.000). Het verschil in de attitude ervaren door jongvolwassenen en 

ouderen tegenover boodschap 3 bedraagt 0.7361, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [0.40058; 

1.07164]. Vrouwen ervaren dus een iets positievere attitude tegenover de onderneming bij het lezen van 

boodschap 3. 

Tegenover boodschap 5 blijkt uit de Levene’s test dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen mannen 

en vrouwen voor de attitude, F(1,220) = 0.425, p = 0.515. Bij het bekijken van de output van de 

independent sample t-test vinden we een significant verschil tussen de ervaren attitude door 

jongvolwassenen (M= 5.5826; SD= 1.28184) of ouderen (M= 4.8465; SD= 1.24045) bij het lezen van 

boodschap 5, t(220) =4.324, p = 0.000. Het verschil in de ervaren attitude ondervonden door de 

verschillende leeftijdsgroepen ten opzichte van boodschap 5 bedraagt 0.73611, met 95%-

betrouwbaarheidsinterval [0.40058; 1.07164]. Respondenten tussen 18 en 40 jaar hebben na boodschap 

5 gelezen te hebben een positievere attitude over de onderneming.  

  

 Levene’s test T-test 
 F(1,220) p Man Vrouw Mman -Mvrouw Mman -Mvrouw 

BI 95% 
t(220) p 

 M SD M SD 
B1 0.064 0.801 4.7212 1.19835 4. 5636 1.25157 0.995 [-0.16763; 0.48282]  0. 995 0. 341 
B2 0.020 0.888 4.2788 1.31427 4.4280 1.32574 -0.1492 [-0.49912; 0.20088] -0.840 0.402 
B3 3.300 0.071 5.1741 1.46773 5.3136 1.16170 -0.1395 [-0.48875; 0.20779] -0.795 0.427 
B4 2.367 0.125 3.6010 1.70291 3.4576 1.52132 0.1434 [-0.28314; 0.56981] -0.662 0.508 
B5 3.300 0.71 5.1731 1.46773 5.3136 1.16170 -0.1405 [-0.48875; 0.20779] -0.795 0.427 
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 Tabel 4: SPSS output independent sample t-test voor attitude (leeftijd) 

4.3.3      Vertrouwen 
Geslacht  
Het vertrouwen dat de respondenten krijgen bij elke boodschap is niet significant verschillend op basis 

van geslacht (zie tabel 5). Indien we de gemiddeldes analyseren, zien we dat elke boodschap meer 

vertrouwen in de onderneming geeft. Dit is het meest het geval bij boodschap 5. Bij boodschap 4 komt 

dit echter het minst voor.  

 Tabel 5: SPSS output independent sample t-test voor vertrouwen (geslacht) 

 

Leeftijd 

Elke boodschap geeft voor alle respondenten ongeacht leeftijd een gevoel van vertrouwen in de 

onderneming. Boodschap 5 is de enige boodschap waarbij er een significant verschil wordt 

waargenomen tussen het vertrouwen dat jongvolwassen en ouderen ervaren (zie tabel 6). Het 

vertrouwen in de onderneming is ook hier het hoogst bij boodschap 5 en het laagst bij boodschap 4.  

De resultaten van de Levene’s test laten ons toe de nulhypothese te aanvaarden. Deze geven weer dat 

er gelijkheid in varianties bestaat tussen jongvolwassenen en ouderen voor de mate van vertrouwen in 

boodschap 5, F(1,220) = 2.077, p=0.151. De resultaten van de independent sample t-test geven een 

significant verschil weer tussen het vertrouwen door jongvolwassenen (M= 5.5702; SD=1.20219) en 

ouderen (M= 4.8350; SD=1.30607) bij het lezen van boodschap 5, t(220) = 4.363, p = 0.000. Het 

verschil in vertrouwen door jongvolwassenen en ouderen tegenover deze boodschap is gelijk aan 

0.73526, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [0.40311; 1.07005]. Het vertrouwen in de onderneming is 

dus hoger bij de jongere leeftijdsgroep vergeleken met de oudere groep wanneer boodschap 5 wordt 

gelezen.  

 Levene’s test T-test 
  F(1,220) p 18- 40 + 40 M(18-40) -M(+40) M(18-40) -M(+40) 

BI 95% 
t(220) p 

 M SD M SD 
B1 0.003 0.956 4.7438 1.22494 4.5099 1.2266 0.2339 [-0.0912; 0.559] 1.1418 0.158 
B2 1.374 0.242 4.3306 1.36099 4.3911 1.27398 -0.0605   [-0.41171; 0.29068] -0.340 0.735 
B3 0.425 0.515 5.5826 1.28184 4.8465 1.24045 0.7361 [0.40058; 1,07164] 1.4324 0.000 
B4 10.411 0.001 3.6364 1.75476 3.3911 1.40642 0.24527 [-0.17295; 0.6635] 1.156 0.249 
B5 0.425 0.515 5.5826 1.28184 4.8465 1.24045 0.73611 [0.40058; 1.07164] 4.324 0.000 

 Levene’s test T-test 
  F(1,220) p Man Vrouw Mman -Mvrouw Mman -Mvrouw 

BI 95% 
t(220) p 

 M SD M SD 
B1 0.283  0.623 4.5417 1.2424 4.4605 134956 0.08121 [-0.26564; 0.42807] 0.461  0.645 
B2 0.065 0.799 4.4391 1.31481 4.4746 1.32218 -0.0.3547 [-0.38503; 0.31408] -0.2 0.842 
B3 0.619  0.432 4.4455 1.36025 4.4294 1.27665 0.01613 [-0.33282; 0.36509] 0.091  0.927 
B4 0.536 0.465 3.6827 1.53519 3.5367 1.44216 0.14597 [-0.24804; 0.53998] 0.730 0.466 
B5 0.983 0.322 5.1442 1.41403 5.3164 1.19181 -0.17215 [-0.51690; 0.17259] -0.984 0.326 
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 Tabel 6: SPSS output independent sample t-test voor vertrouwen (leeftijd) 

 

4. 3.4     Blootstelling 
Geslacht 

Alle boodschappen geven ongeacht het geslacht van de respondent een redelijk hoog gevoel van 

blootstelling. Dit gevoel wordt zowel bij mannen als vrouwen nog iets harder opgeroepen bij het lezen 

van boodschap 5. Bij boodschappen 2 en 3 is er een significant verschil in de mate waarin de mannen 

en vrouwen een gevoel van blootstelling ervaren (zie tabel 7). Hierbij ervaren vrouwelijke respondenten 

namelijk hogere mate van blootstelling. 

We stellen uit de Levene’s Test vast dat de varianties voor beide geslachten gelijk zijn, F(1,220) = 

0.1897 p = 0.170.  Boodschap 2 geeft zowel voor mannen (M = 4.6490) en vrouwen (M = 4.9703) een 

gevoel van blootstelling. Verder vinden we in de output tabel van de independent sample t-test waarbij 

de nulhypothese verworpen kan worden, t(220) = -2.158, p = 0.032. Hierdoor stellen we dat mannen 

(M= 4.6490; SD= 1.22054) en vrouwen (M=4.9703; SD=0.99634) een significant verschillende 

blootstelling ervaren bij boodschap 2. Het verschil bedraagt -0.32130, met 95%-

betrouwbaarheidsinterval [-0.61473; -0.02787]. 

Ook bij boodschap 3 is aan de hand van de Levene’s test bekomen dat de varianties voor de twee 

geslachten gelijk zijn, F (1,220) = 0.724, p = 0.396. De resultaten van de independent sample t-test 

geven weer dat we de nulhypothese kunnen verwerpen, t(220) = -2.233, p = 0.027. Het ervaren verschil 

in blootstelling door mannen (M= 4.9808; SD= 1.23052) en vrouwen (M= 5.3263; SD= 0.09895) is -

0.34550 voor ‘Boodschap 3’, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-0.65044; -0.04057]. 

 Tabel 7: SPSS output independent sample t-test voor blootstelling (geslacht) 

 

 Levene’s test T-test 
 F(1,220) p 18-40 + 40 M(18-40) -M(+40) M(18-40) -M(+40) 

BI 95% 
t(220) p 

 M SD M SD 
B1 2.183 0.141 4.4435 1.36245 4.5644 1.23894 -0.12083 [-0.46820; 0,22654] -0.686   0.494 
B2 3.137 0.078. 4.4132 1.37506 4.5116 1.24594 -0.09833 [-0.44840; 0.25175] -0.554 0.580 
B3 2.537 0.113 4.5317 1.55347 4.3234 1.40470 0.20825 [-0.14034; 0.55684] 1.177 0.240 
B4 2.461 0.118 3.6419 1.55347 3.5611 1.40470 0..08082 [-0.31435; 0.47598] 0.403 0.687 
B5 2.077 0.151 5.5702 1.20219 4.8350 1.30607 0.73526 [0.40311; 1.07005] 4.363 0.000 

 Levene’s test T-test 
  F(1,220) p Man Vrouw Mman -Mvrouw Mman -Mvrouw 

BI 95% 
t(220) p 

 M SD M SD 
B1 0.18 0.672 4.8702 1.10382 5.0297 1.03835 -0.15947 [-0.44296; 0.12403] -1.109 0.269 
B2 0.1897 0.170 4.6490 1.22054 4.9703 0.99634 –0.32130 [-0.61473; -0.02787] -2.158 0.032 
B3 0.724 0.396 4.9808 1.23052 5.3263 0.09895 –0.34550 [-0.65044; -0.04057] -2.233 0.027 
B4 2.048 0.154 4.024 1.50948 4.1992 1.03835 -0.17511 [-0.55327; 0.20304] -0.913 0.362 
B5 1.992 0.160 5.1442 1.34863 5.3898 1.08039 –0.24560 [-0.56723; 0.7603] -1.505 0.134 
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Leeftijd 

Indien de leeftijd in beschouwing wordt genomen, zien we dat blootstelling bij elke boodschap voor 

beide leeftijdsgroepen wordt opgeroepen. Dit doet zich het hardst voor bij boodschappen 3 en 5 (zie 

tabel 8). Bij boodschap 5 is dat gevoel daarnaast significant verschillend tussen ouderen en 

jongvolwassenen.  

De Levene’s test met betrekking tot boodschap 5 vertelt ons dat de varianties voor deze boodschap 

gelijk zijn, F(1,220) = 0.004 en p = 0.950. Uit de output van de independent sample t-test kan een 

significant verschil tussen de blootstelling die is ervaren bij jongvolwassenen (M= 5.4917; SD= 

1.21275) en ouderen (M= 5.0149; SD= 1.17570) tegenover boodschap 5 worden opgemerkt. Het 

verschil bedraagt 0.47688, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [0.15918; 0.79458]. De jongere 

leeftijdsgroep voelt dus significant meer blootstelling wanneer ze boodschap 5 lezen. 

 Tabel 8: SPSS output independent sample t-test voor blootstelling (leeftijd) 

 

4.3.5     Fiscaal aspect 
In het algemeen kunnen we dus stellen dat het fiscale voordeel bij doneren ongeacht geslacht of leeftijd 

belangrijk is. De nulhypothese van de Levene’s testen worden geaccepteerd. Dit wil zeggen dat zowel 

tussen mannen en vrouwen als tussen de twee leeftijdsgroepen de varianties voor het belang van het 

fiscale aspect niet verschillend zijn (zie tabel 9 & 10). De independent sample t-test geeft aan dat er 

geen significant verschil is in hoeverre dit aspect van belang is voor mannen (M=4.5599; SD=1.30960) 

en vrouwen (M=4.3814; SD=1.40632), t(220) = 0.972, p = 0.332. Dit was ook het geval bij de andere 

demografische opsplitsing. Er was namelijk geen significant verschil in de relevantie van het fiscale 

aspect voor jongvolwassenen (M=4.3361; SD=1.34414) en ouderen (M=4.6172; SD=1.37387) bij het 

doneren, t(220) = -1.533, p=0.127. Dit zien we nogmaals terug in Grafiek 3.  

 Levene’s test T-test 
  F(1,220) p 18-40 + 40 M(18-40) -M(+40) M(18-40) -M(+40) 

BI 95% 
t(220) p 

 M SD M SD 
B1 0.043 0.836 4.9380 1.10787 4.9752 1.02805 -0.03723 [-0.32207; 0.24760] -0.258 0.797 
B2 0.661 0.417 4.8058  1.16971 4.8366  1.05382 -0.3085 [-0.32795; 2.6626] -0.205 0.838 
B3 0.291 0.590 5.2397 1.21123 5.0743  1.09633 0.16541 [-0.14282 0.47365] -1.058 0.291 
B4 0.074 0.785 4.0992 1.16971 4.1386 1.05382 0.03944 [-0.41907; 0.34019] -0.205   0.838 
B5 0.004 0.950 5.4917 1.21275 5.0149  1.17570 0.47688 [0.15918; 0.79458] 2.958 0.003 
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Grafiek 3. Het belang van het fiscale aspect bij doneren voor de verschillende demografische groepen 

Geslacht 

       Tabel 9: SPSS output independent sample t-test voor fiscaal aspect (geslacht) 

 

Leeftijd 

 Levene’s test T-test 
  F(1,220) p 18-40 + 40 M(18-40) -

M(+40) 
M(18-40) -M(+40) 

BI 95% 
t(220) p 

 M SD M SD 
 0.252 0.616 4.3361 1.34414 4.6172 1.37387 0.18335 [-0.64241; 0.8030] -1.533 0.127 

      Tabel 10: SPSS output independent sample t-test voor donorintentie (leeftijd) 

 

4.4 Pearson correlatie 
We behandelen hieronder de resultaten van de Pearson correlatie test. Als samenvatting wordt er een 

tabel bijgevoegd die aangeeft of de nulhypothese wordt verworpen of aanvaard (zie Tabel 11). Deze 

veronderstelt steeds dat er geen correlatie aanwezig is en deze dus nul bedraagt. Terwijl de alternatieve 

hypothese stelt dat er een correlatie verschillend is van nul.  

H0: R = 0 

H1: R ≠ 0 

Verder geeft de tabel ook de sterkte van de correlatie weer. Nogmaals, de verkregen waarde is dan 

steeds een getal tussen -1 en +1, met -1 een perfect negatieve correlatie en +1 een perfect positieve 

correlatie. Het getal nul wijst dan op geen correlatie. De SPSS-resultaten zijn terug te vinden in bijlage 

4.  

 Levene’s test T-test 
  F(1,220) p Man Vrouw Mman -Mvrouw Mman -Mvrouw 

BI 95% 
t(220) p 

 M SD M SD 
 0.407 0.524 4.5599 1.30960 4.3814 1.40632 0.17851 [-0.18349; 0.54052] 0.972  0.332 
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CORRELATIE Aanvaard/verworpen (Alpha 

= 0.05) 

Uitkomst 

STIMILUS - ORGANISME 

Fiscaal aspect - Attitude H0 verworpen (p-value= 

0.017) 

Correlatie is verschillend van 0 

(correlatie= 0.160) 

Fiscaal aspect - Vertrouwen H0 verworpen (p-value= 

0.002) 

Correlatie is verschillend van 0 

(correlatie= 0.203) 

Fiscaal aspect – Blootstelling H0 verworpen (p-value= 

0.001) 

Correlatie is verschillend van 0 

(correlatie= 0.221) 

ORGANISME - RESPONS 

Attitude - Donorintentie H0 verworpen (p-value< 0.01) Correlatie is verschillend van 0 

(correlatie= 0.747) 

Vertrouwen - Donorintentie 

  

H0 verworpen (p-value< 0.01) Correlatie is verschillend van 0 

(correlatie= 0.742) 

Blootstelling - Donorintentie 

  

H0 verworpen (p-value< 0.01) Correlatie is verschillend van 0 

(correlatie= 0.736) 

STIMULUS - RESPONS 

Fiscaal aspect - Donorintentie H0 verworpen (p-value= 

0.001) 

Correlatie is verschillend van 0 

(correlatie= 0.212) 

Tabel 11: Resultaten Pearson correlatie  

 

Indien we volgens de structuur van het conceptueel kader werken, gaan we de correlaties toetsen tussen 

stimulus, organisme en respons. Het analyseren van de samenhang tussen verschillende constructen laat 

ons toe conclusies te trekken over welke constructen het belangrijkst zijn bij het opstellen van een 

boodschap.  

4.4.1       Stimulus-Organisme 
-        Correlatie Fiscaal – Attitude 

De Pearson correlatie test geeft aan dat de nulhypothese dient verworpen te worden. De resultaten geven 

een significante, licht positieve samenhang aan tussen het fiscale aspect en attitude tegenover een 

boodschap, r(221) = 0.160, p = 0.017. 

-        Correlatie Fiscaal – Vertrouwen 

De Pearson correlatie test gaat de samenhang tussen het fiscale aspect en vertrouwen na. De resultaten 

van de test geven een significante, licht positieve correlatie aan tussen het fiscale aspect en vertrouwen, 

r(221) = 0.203, p = 0.002.  
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-        Correlatie Fiscaal – Blootstelling 

De resultaten van de Pearson correlatie test geven een significant van nul verschillende correlatie aan. 

Er wordt een licht positieve samenhang waargenomen tussen het fiscale aspect en de blootstelling, 

r(221) = 0.221, p = 0.001. 

4.4.2    Organisme-Respons 
-        Correlatie Attitude – Donorintentie 

De Pearson correlatie test gaat na of er een bepaalde samenhang aanwezig is tussen attitude en 

donorintentie bij het horen van een boodschap. De resultaten tonen een significant positief verband aan 

tussen de attitude en donorintentie, r(221) = 0.747, p = 0.000. Mensen met een meer positieve attitude 

tegenover een boodschap, gaan een grotere mate van donorintentie ervaren.  

-        Correlatie Vertrouwen – Donorintentie 

De samenhang tussen vertrouwen en donorintentie wordt nagegaan aan de hand van de Pearson 

correlatie test. De resultaten geven een correlatie aan die significant verschillend is van nul. Er wordt 

een significante, zeer positieve samenhang vastgesteld waardoor de nulhypothese wordt verworpen, 

r(221) = 0.742, p = 0.000.  

-        Correlatie Blootstelling – Donorintentie 

De Pearson correlatie test geeft een significante, zeer positieve samenhang weer tussen blootstelling en 

donorintentie. De nulhypothese wordt verworpen, r(221) = 0.736, p = 0.000.  

4.5    Stimulus-Respons 
-        Correlatie Algemeen: Fiscaal – DonorTotaal 

Aan de hand van de Pearson correlatie testen we het lineaire verband tussen hoe belangrijk iemand het 

fiscale aspect bij donaties vindt en zijn/haar donorgedrag. We testen dus met andere woorden of degene 

die een hoger belang hecht aan het fiscale voordeel, meer de intentie heeft te doneren. In de resultaten 

zien we een significant licht positieve correlatie, r(220) = 0.212, p = 0.001. 

-        Correlatie Boodschappen: Fiscaal – Donorintentie 

Vervolgens willen we achterhalen of het betrekken van het fiscale aspect in de boodschap wel degelijk 

een effect heeft op het belang van het fiscale aspect bij het horen van een boodschap (zie tabel 12).  
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Fiscaal aspect - Donorintentie 

Boodschap Aanvaard/verworpen (Alpha 

= 0.05) 

Uitkomst 

Boodschap 1 H0 aanvaard (p-value= 0.132) Correlatie = 0 

Boodschap 2 H0 verworpen (p-value= 

0.000) 

Correlatie is verschillend van 0 

(correlatie = 0.351) 

Boodschap 3 H0 aanvaard (p-value= 0.354) Correlatie = 0  

Boodschap 4 H0 verworpen (p-value= 

0.049) 

Correlatie is verschillend van 0 

(correlatie = 0.133) 

Boodschap 5 H0 verworpen (p-value= 

0.070) 

Correlatie is verschillend van 0 

(correlatie = 0.122) 

 Tabel 12: Resultaten Pearson correlatie fiscaal aspect-donorintentie 

 

Bij het nagaan van de samenhang tussen het fiscaal aspect en donorintentie bij elke boodschap, zijn er 

slechts bij twee boodschappen significante correlaties op te merken aan de hand van de Pearson 

correlatie test.  

Eerst en vooral geeft boodschap 4: “Wat als ... Lionel Messi, Serena Williams, Usain Bolt, Wout Van 

Aert,.. waren opgegroeid in armoede? Doneer nu en misschien draagt u bij aan een nieuwe 

wereldkampioen!” een significante, zeer licht positieve correlatie weer tussen het fiscale aspect en de 

donorintentie, r(220) = 0.133, p = 0.049. Daarnaast geven de resultaten bij boodschap 2 een sterkere 

positieve correlatie weer tussen het fiscale aspect en de donorintentie , r(220) = 0.351, p = 0.000. De 

laatstgenoemde boodschap bevat ook een fiscale aansporing in de boodschap, dat dus volgens de 

resultaten weldegelijk een positieve samenhang heeft met de donorintentie. Tot slot merken we op dat 

de p-waarde voor boodschap 5 voldoende laag is om marginale significantie aan te tonen. De correlatie 

is bijgevolg verschillend van 0 en we kunnen een zéér lichte positieve correlatie opmerken, r(220) = 

0.122, p = 0.07.  
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5. Conclusie  

5.1 Conclusies van het onderzoek 

5.1.1 Meest stimulerende boodschap 
Algemeen merken we dat zowel voor elk geslacht als voor leeftijd boodschap 5 het hoogst scoort over 

alle constructen (attitude, vertrouwen, blootstelling en donorintentie). Deze boodschap heeft een 

informatief karakter en luidt als volgt: “Wist u dat in België meer dan één kind op zes onder de 

armoedegrens leeft? Deze kinderen kunnen niet deelnemen aan sportactiviteiten. Sportpret vzw is een 

non-profit organisatie die sportactiviteiten organiseert voor dergelijke kinderen. Doneer nu en help 

kinderen in een moeilijke situatie aan het sporten.”  

Boodschap 3 komt op de tweede plek in termen van gemiddeldes per construct. De groep ouder dan 40 

jaar en mannen benadrukken de efficiëntie van deze boodschap a.d.h.v. de hoog behaalde scores. Deze 

boodschap klinkt als volgt: “Elk kind verdient kansen, ook kinderen in armoede. U kan het verschil 

maken, doneer nu, u maakt mee het verschil.” 

Tot slot merken we op dat boodschap 4 bij iedereen ondermaats scoort. Deze boodschap scoort zowel 

bij de onderverdeling op geslacht als leeftijd net negatief in termen van donorintentie. Hieruit valt te 

concluderen dat deze boodschap het minst werkt en dus niet in een volgende campagne dient gebruikt 

te worden. De boodschap luidt: “Wat als... Lionel Messi, Serena Williams, Usain Bolt, Wout Van Aert,.. 

waren opgegroeid in armoede? Doneer nu en misschien draagt u bij aan een nieuwe wereldkampioen!” 

5.1.2 Constructen boodschap 

 

Figuur 3: Conceptueel kader met bijhorende correlaties 

Bij het uitvoeren van de Pearson correlatie test over alle boodschappen, werd een sterke, positieve 

samenhang gevonden tussen enerzijds donorintentie en anderzijds attitude, vertrouwen, blootstelling en 
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fiscaal aspect (zie Figuur 3). Bijgevolg is de keuze van relevante constructen uit de literatuurstudie 

geslaagd. We merken een vrij hoge correlatie op waardoor we kunnen besluiten dat deze constructen 

belangrijk zijn de intentie tot doneren te verhogen. Bij het opstellen van een toekomstige boodschap 

dient dus sterk rekening gehouden te worden met het positief stimuleren van de attitude, het vertrouwen 

en de blootstelling. Op deze manier zal Sportpret vzw er in slagen het aantal donaties te doen stijgen. 

Bovendien heeft het vermelden van het fiscale aspect in de boodschap een positief effect op de 

donorintentie. Dit wordt verder besproken bij de ‘Opvallende resultaten’. 

5.1.3 Profiel Donor  
De vrouwen ervaren voor elke boodschap, exclusief boodschap 3, een hogere donorintentie in 

vergelijking met mannen. Echter is er geen verschil in welke boodschap het meest stimulerend is voor 

de verschillende geslachten. Dit is, zoals eerder aangehaald, boodschap 5. Als we de verschillende 

leeftijdsgroepen vergelijken, zien we niet dat een bepaalde leeftijdsgroep altijd een hogere donorintentie 

heeft. Het is immers zo dat bij de ene boodschap de personen tussen 18 en 40 jaar meer willen doneren, 

terwijl bij een andere boodschap dan weer degene die ouder zijn dan 40 een hogere intentie tot doneren 

hebben. Ook op gebied van leeftijd werken bepaalde boodschappen in het algemeen beter. We kunnen 

dus stellen dat een bepaalde boodschap tot ongeveer dezelfde donorintentie leidt ongeacht geslacht of 

leeftijd. Die rangschikking was namelijk, zoals eerder uitgeklaard, gelijkaardig. Uit deze bevindingen  

kunnen we concluderen dat Sportpret vzw niet dient te focussen op één type donorprofiel, maar 

algemeen op de middenklasse. 

5.2 Opvallende resultaten 
We merken dat het vermengen van het fiscale aspect in de boodschap weldegelijk een effect heeft op 

de donorintentie. We zien namelijk dat de intentie tot doneren bij boodschap 2, waarbij het fiscale 

voordeel werd gepromoot, de hoogste significante positieve correlatie heeft met het fiscale aspect. 

Desondanks zien we dat mensen niet het meest geneigd zijn te doneren na het lezen van boodschap 2. 

Dit kan echter verklaard worden door het feit dat de we uit de independent sample t-tests zien dat de 

andere constructen minder werden aangehaald in deze boodschap. Boodschap 5 “Geef kinderen in 

armoede de kans om te sporten, doneer nu €40 en krijg een fiscaal attest van €24 euro!” focust dus te 

hard op het fiscale aspect.  

5.3 Aanbevelingen voor de opdrachtgever  
We merken zeer duidelijk op dat boodschap 5 (“Wist u dat in België meer dan één kind op zes onder 

de armoedegrens leeft? Deze kinderen kunnen niet deelnemen aan sportactiviteiten. Sportpret vzw is 

een non-profit organisatie die sportactiviteiten organiseert voor dergelijke kinderen. Doneer nu en help 

kinderen in een moeilijke situatie aan het sporten”) globaal gezien het beste scoort. Sportpret vzw zou 

deze boodschap best gebruiken om meer donaties aan te trekken indien ze een keuze maken uit de vijf 

opgestelde boodschappen. We raden echter aan deze boodschap te optimaliseren. Uit het onderzoek 

blijkt namelijk dat het fiscale voordeel belangrijk is bij het doneren. Bij de informatieve boodschap is 
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het dus aangeraden nog kort aan te halen dat er een fiscaal voordeel is vanaf een donatie van 40 euro. 

Hierdoor zou de boodschap nog effectiever gemaakt kunnen worden.  

Verder is het moeilijk om een gerichte campagne te doen per leeftijd of geslacht. Het is dan ook niet 

aangeraden voor Sportpret zich op een bepaald demografisch publiek te richten, aangezien 

bovengenoemde boodschap in het algemeen het beste scoort. Deze boodschap geeft de hoogste aanzet 

tot donatie gedrag voor iedere respondent, jong, oud, man of vrouw. 

We stellen dus voor dat Sportpret vzw zich focust op één boodschap. Hierbij gebruiken ze best een 

informatieve tekst die de attitude, vertrouwen en de blootstelling positief stimuleren. Die drie gevoelens 

hebben namelijk een positief effect op de donorintentie. Daarnaast raden we aan het fiscale aspect kort, 

maar niet te nadrukkelijk te vermelden in de boodschap. 

5.4 Beperkingen onderzoek en suggesties verder onderzoek  
Een eerste beperking van het uitgevoerde onderzoek is het feit dat we niet naar zeer specifieke 

doelgroepen zijn kunnen gaan kijken. De onderverdelingen die voor dit onderzoek gemaakt zijn, zijn 

vrij ruim (jonger dan 40 jaar, ouder dan 40 jaar, mannen en vrouwen). Indien we ons op bepaalde 

demografische groepen konden richten, konden we misschien specifiekere resultaten bekomen. Dit was 

echter moeilijk voor het onderzoek, aangezien we de respondenten op een korte tijd moesten bereiken 

en via enquêtes gewerkt hebben. Bovendien hebben we te maken met een ondervertegenwoordiging 

van de groep 65-plussers, hoewel we genoeg 40-plussers hebben. Dit valt waarschijnlijk te wijten aan 

de online verspreiding van het onderzoek. 

Een tweede beperking is het eventuele sociaal wenselijk gedrag van de respondenten. Hoewel de 

enquête volledig anoniem verliep, zou het toch kunnen dat mensen niet helemaal eerlijk geantwoord 

hebben. Aangezien het gaat over het doneren van geld aan goede doelen, zou dit ertoe kunnen leiden 

dat de respondenten sociaal wenselijke antwoorden gegeven hebben, die misschien niet helemaal in lijn 

liggen met hun effectief gedrag. Een ander probleem is het feit dat er een groot verschil is tussen 

aangeven dat men bereid zou zijn te doneren omwille van een bepaalde boodschap en het effectief 

doneren. Het is niet omdat mensen zeggen dat ze zouden doneren, dat ze dit ook effectief zouden doen 

wanneer er echt geld bij komt kijken.   

Tot slot gebeurde de bepaling van de welvaart aan de hand van de vraag “Kan u, na het betalen van al 

uw kosten, nog sparen aan het einde van de maand?”. Aan de hand van deze vraag werd getracht de 

middenklasse zo goed mogelijk te definiëren. Echter is dit moeilijk zonder te peilen naar het exacte 

inkomen van de respondent. Sportpret vzw vond het echter belangrijk dat we niet letterlijk naar de 

respondenten hun inkomen peilde. Dit is hoe dan ook een delicate vraag om in een enquête te verwerken. 
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5.5 Suggesties 
Er moet rekening gehouden worden met het feit dat er vijf zeer verschillende boodschappen zijn 

gebruikt, die onderling verschillen op meer dan één aspect. Dit was noodzakelijk aangezien er een 

globale peiling moest gebeuren. Echter zou het interessant zijn om verder onderzoek te doen naar de 

optimalisatie van boodschap 5. Denk daarbij niet alleen aan de boodschap zelf, maar ook aan lettertype, 

woordkeuze en dergelijken. 
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6. Bijlagen  
6.1 Bijlage 1: Vragenlijst 

Sportpret  
Start of Block: Inleiding 

Q0 Beste, 
  
Eerst en vooral willen wij u van harte bedanken om deel te nemen aan dit onderzoek. Wij zijn een groep 
studenten TEW aan de Vrije Universiteit Brussel die voor het vak 'Marktonderzoek' de intentie tot doneren 
onderzoeken. 
  
Het onderzoek zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. We verzekeren hierbij dat alle gegevens 
anoniem verwerkt worden.  
  
Nogmaals hartelijk dank om deel te nemen aan dit onderzoek. 
  
Met vriendelijke groeten,  
 Tamara Eyndels, Marnicqo Vantomme, Harold Clément, Jelle Moisson, Marcus Mertens en Matthias Herman 

End of Block: Inleiding 

Start of Block: Demografische vragen 

Q1 Wat is uw geslacht? 

o Man (1)  
o Vrouw (2)  
o X (3)  

Q2 Wat is uw leeftijd? 

________________________________________________________________ 

Q3 In welke provincie woont u? 

o Antwerpen (1)  
o Brussels Hoofdstedelijk Gewest  (2)  
o Limburg (3)  
o Oost-Vlaanderen (4)  
o Vlaams-Brabant (5)  
o West-Vlaanderen (6)  
o Andere (7) ________________________________________________ 

Q4 Kan u, na het betalen van al uw kosten, nog sparen aan het einde van de maand? 

o Ja (1)  
o Neen  (2)  
o Zeg ik liever niet  (3)  

Q5 Heeft u al gedoneerd aan een goed doel? Gelieve de stelling aan te duiden die het beste bij uw gedrag past. 

o Ik doneer maandelijks een bedrag aan een goed doel.  (1)  
o Ik doneer jaarlijks 1 of meermaals aan een goed doel.  (2)  
o Ik heb de voorbije 3 jaar wel eens gedoneerd aan een goed doel.  (3)  
o Ik heb de voorbije 3 jaar niet gedoneerd aan een goed doel.  (4)  
o Zeg ik liever niet  (5)  

End of Block: Demografische vragen 
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Start of Block: outro  

Q33 Sportpret vzw en de studenten bedanken u voor uw medewerking aan deze enquête! Dankzij u kunnen we 
het profiel van donateurs schetsen en analyseren welke boodschap het best werkt.  
  
Indien u vragen heeft in verband met deze enquête kan u ons altijd contacteren via één van onderstaand e-
mailadressen:  
 tamara.eyndels@vub.be 
 marcus.nils.mertens@vub.be 
 matthias.herman@vub.be 
 marnicqo.joel.vantomme@vub.be 
 harold.clement@vub.be 
 jelle.moisson@vub.be 
  
Met vriendelijke groeten,   
 Tamara Eyndels, Marnicqo Vantomme, Harold Clément, Jelle Moisson, Marcus Mertens en Matthias Herman 

 End of Block: outro 

Start of Block: Bedrag donatie 

Q49 Welk bedrag doneert u ongeveer per jaar aan goede doelen?  
Indien u wenst, kan u deze vraag overslaan. 

________________________________________________________________ 

 End of Block: Bedrag donatie 

Start of Block: Inleiding boodschappen 

 Q47 U krijgt een aantal mogelijke boodschappen te zien en daarbij een aantal stellingen waarop u moet 
aangeven in welke mate u het hiermee eens bent.  
  
Alvast bedankt voor het aandachtig lezen van de stellingen.  

 End of Block: Inleiding boodschappen 

Start of Block: Boodschap 1 

 Q8 Boodschap 1: Ken jij kinderen die graag sporten maar opgroeien in armoede? Doneer en laat kinderen in 
moeilijkheden sporten! 

  Helemaal 
oneens 

(1) 

Oneens 
(2) 

Deels 
oneens (3) 

Ik heb hier 
geen 

mening 
over (4) 

Deels 
eens (5) 

Eens (6) Helemaal 
eens (7) 

Ik sta achter 
het doel van de 
boodschap. (1)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik heb een 
goed gevoel bij 
de organisatie. 

(2)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik ben fan van 
de organisatie. 

(3)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik ben 
overtuigd dat 
de organisatie 
de middelen 
wil gebruiken 
voor correcte 

doeleinden. (4)  

o   o   o   o   o   o   o   

mailto:tamara.eyndels@vub.be
mailto:tamara.eyndels@vub.be
mailto:marcus.nils.mertens@vub.be
mailto:marcus.nils.mertens@vub.be
mailto:matthias.herman@vub.be
mailto:matthias.herman@vub.be
mailto:marnicqo.joel.vantomme@vub.be
mailto:marnicqo.joel.vantomme@vub.be
mailto:harold.clement@vub.be
mailto:harold.clement@vub.be
mailto:jelle.moisson@vub.be
mailto:jelle.moisson@vub.be
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Ik heb 
vertrouwen in 

de organisatie. 
(5)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik heb 
vertrouwen in 
de informatie 

die de 
organisatie mij 
verschaft. (6)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik ben er niet 
van overtuigd 

dat de 
organisatie de 
middelen wil 

gebruiken voor 
correcte 

doeleinden. (7)  

o   o   o   o   o   o   o   

Indien ik 
iemand zou 

kennen in deze 
situatie, zou ik 
de persoon in 
kwestie zeker 

helpen. (8)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik vind 
bovenstaand 

probleem 
belangrijk, en 
ik vind dat hier 

iets aan 
gedaan moet 
worden. (9)  

o   o   o   o   o   o   o   

Bij het lezen 
van 

bovenstaande 
informatie, 

ondervind ik 
het belang van 
een donatie. 

(10)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik herken dit 
probleem in de 
samenleving 

en wil er graag 
iets aan doen. 

(11)  

o   o   o   o   o   o   o   

Op basis van 
bovenstaand 
bericht zou ik 
bereid zijn te 
doneren. (12)  

o   o   o   o   o   o   o   

  

 End of Block: Boodschap 1 

Start of Block: Boodschap 2 

 Q56 Boodschap 2: Geef kinderen in armoede de kans om te sporten, doneer nu €40 en krijg een fiscaal attest 
van €24 euro! 

  Helemaal 
oneens (1) 

Oneens 
(2) 

Deels 
oneens (3) 

Ik heb hier 
geen 

mening 
over (4) 

Deels 
eens (5) 

Eens (6) Helemaal 
eens (7) 

Ik sta achter 
het doel van 

o   o   o   o   o   o   o   
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de 
boodschap. 

(1)  
Ik heb een 

goed gevoel 
bij de 

organisatie. 
(2)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik ben fan van 
de 

organisatie. 
(3)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik ben 
overtuigd dat 
de organisatie 
de middelen 
wil gebruiken 
voor correcte 
doeleinden. 

(4)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik heb 
vertrouwen in 

de 
organisatie. 

(5)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik heb 
vertrouwen in 
de informatie 

die de 
organisatie 

mij verschaft. 
(6)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik ben er niet 
van overtuigd 

dat de 
organisatie de 
middelen wil 

gebruiken 
voor correcte 
doeleinden. 

(7)  

o   o   o   o   o   o   o   

Indien ik 
iemand zou 
kennen in 

deze situatie, 
zou ik de 

persoon in 
kwestie zeker 

helpen. (8)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik vind 
bovenstaand 

probleem 
belangrijk, en 

ik vind dat 
hier iets aan 
gedaan moet 
worden. (9)  

o   o   o   o   o   o   o   

Bij het lezen 
van 

bovenstaande 
informatie, 

ondervind ik 
het belang 

van een 
donatie. (10)  

o   o   o   o   o   o   o   
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Ik herken dit 
probleem in 

de 
samenleving 

en wil er 
graag iets 
aan doen. 

(11)  

o   o   o   o   o   o   o   

Op basis van 
bovenstaand 
bericht zou ik 
bereid zijn te 
doneren. (12)  

o   o   o   o   o   o   o   

  

 End of Block: Boodschap 2 

Start of Block: Boodschap 3 

 Q57 Boodschap 3: Elk kind verdient kansen, ook kinderen in armoede. U kan het verschil maken, doneer nu, u 
maakt mee het verschil. 

  Helemaal 
oneens (1) 

Oneens 
(2) 

Deels 
oneens (3) 

Ik heb hier 
geen 

mening 
over (4) 

Deels 
eens (5) 

Eens (6) Helemaal 
eens (7) 

Ik sta achter 
het doel van 

de 
boodschap. 

(1)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik heb een 
goed gevoel 

bij de 
organisatie. 

(2)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik ben fan van 
de 

organisatie. 
(3)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik ben 
overtuigd dat 
de organisatie 
de middelen 
wil gebruiken 
voor correcte 
doeleinden. 

(4)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik heb 
vertrouwen in 

de 
organisatie. 

(5)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik heb 
vertrouwen in 
de informatie 

die de 
organisatie 

mij verschaft. 
(6)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik ben er niet 
van overtuigd 

dat de 
organisatie de 
middelen wil 
gebruiken 

voor correcte 

o   o   o   o   o   o   o   
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doeleinden. 
(7)  

Indien ik 
iemand zou 
kennen in 

deze situatie, 
zou ik de 

persoon in 
kwestie zeker 

helpen. (8)  

o   o   o   o   o   o   o   

Bij het lezen 
van 

bovenstaande 
informatie, 

ondervind ik 
het belang 
van een 

donatie. (9)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik herken dit 
probleem in 

de 
samenleving 

en wil er 
graag iets 
aan doen. 

(10)  

o   o   o   o   o   o   o   

Op basis van 
bovenstaand 
bericht zou ik 
bereid zijn te 
doneren. (11)  

o   o   o   o   o   o   o   

  

 End of Block: Boodschap 3 

Start of Block: Boodschap 4 

 Q58 Boodschap 4: Wat als.. Lionel Messi, Serena Williams, Usain Bolt, Wout Van Aert,.. waren opgegroeid in 
armoede? Doneer nu en misschien draagt u bij aan een nieuwe wereldkampioen! 

  Helemaal 
oneens (1) 

Oneens 
(2) 

Deels 
oneens (3) 

Ik heb hier 
geen 

mening 
over (4) 

Deels 
eens (5) 

Eens (6) Helemaal 
eens (7) 

Ik sta achter 
het doel van 

de 
boodschap. 

(1)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik heb een 
goed gevoel 

bij de 
organisatie. 

(2)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik ben fan van 
de 

organisatie. 
(3)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik ben 
overtuigd dat 
de organisatie 
de middelen 
wil gebruiken 
voor correcte 
doeleinden. 

(4)  

o   o   o   o   o   o   o   
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Ik heb 
vertrouwen in 

de 
organisatie. 

(5)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik heb 
vertrouwen in 
de informatie 

die de 
organisatie 

mij verschaft. 
(6)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik ben er niet 
van overtuigd 

dat de 
organisatie de 
middelen wil 
gebruiken 

voor correcte 
doeleinden. 

(7)  

o   o   o   o   o   o   o   

Indien ik 
iemand zou 
kennen in 

deze situatie, 
zou ik de 

persoon in 
kwestie zeker 

helpen. (8)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik vind 
bovenstaand 

probleem 
belangrijk, en 

ik vind dat 
hier iets aan 
gedaan moet 
worden. (9)  

o   o   o   o   o   o   o   

Bij het lezen 
van 

bovenstaande 
informatie, 

ondervind ik 
het belang 
van een 

donatie. (10)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik herken dit 
probleem in 

de 
samenleving 

en wil er 
graag iets 
aan doen. 

(11)  

o   o   o   o   o   o   o   

Op basis van 
bovenstaand 
bericht zou ik 
bereid zijn te 
doneren. (12)  

o   o   o   o   o   o   o   

  

 End of Block: Boodschap 4 

Start of Block: Boodschap 5 

 Q59 Boodschap 5: Wist u dat in België meer dan één kind op zes onder de armoedegrens leeft? Deze kinderen 
kunnen niet deelnemen aan sportactiviteiten. 
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 Sportpret vzw is een non-profit organisatie die sportactiviteiten organiseert voor dergelijke kinderen. 
 Doneer nu en help kinderen in een moeilijke situatie aan het sporten. 

  Helemaal 
oneens (1) 

Oneens 
(2) 

Deels 
oneens (3) 

Ik heb hier 
geen 

mening 
over (4) 

Deels 
eens (5) 

Eens (6) Helemaal 
eens (7) 

Ik sta achter 
het doel van 

de 
boodschap. 

(1)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik heb een 
goed gevoel 

bij de 
organisatie. 

(2)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik ben fan van 
de 

organisatie. 
(3)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik ben 
overtuigd dat 
de organisatie 
de middelen 
wil gebruiken 
voor correcte 
doeleinden. 

(4)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik heb 
vertrouwen in 

de 
organisatie. 

(5)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik heb 
vertrouwen in 
de informatie 

die de 
organisatie 

mij verschaft. 
(6)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik ben er niet 
van overtuigd 

dat de 
organisatie de 
middelen wil 
gebruiken 

voor correcte 
doeleinden. 

(7)  

o   o   o   o   o   o   o   

Indien ik 
iemand zou 
kennen in 

deze situatie, 
zou ik de 

persoon in 
kwestie zeker 

helpen. (8)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik vind 
bovenstaand 

probleem 
belangrijk, en 

ik vind dat 
hier iets aan 
gedaan moet 
worden. (9)  

o   o   o   o   o   o   o   
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Bij het lezen 
van 

bovenstaande 
informatie, 

ondervind ik 
het belang 
van een 

donatie. (10)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik herken dit 
probleem in 

de 
samenleving 

en wil er 
graag iets 
aan doen. 

(11)  

o   o   o   o   o   o   o   

Op basis van 
bovenstaand 
bericht zou ik 
bereid zijn te 
doneren. (12)  

o   o   o   o   o   o   o   

 End of Block: Boodschap 5 

Start of Block: informatie over Sportpret 

 Q6 Kende u voor dit onderzoek de non-profit organisatie "Sportpret vzw"? 

o Ja (1)  
o Nee (2)  

Q7 Sportpret vzw biedt laagdrempelig sportaanbod aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 3 en 12 jaar. 
Kinderen in (kans)armoede hebben het moeilijk om deel te nemen aan wekelijkse sportactiviteiten. Om ze klaar te 
maken voor de stap naar het regulier sportaanbod organiseert Sportpret vzw gratis "Sportpretdagen" tijdens de 
vakantie en 'Sportpret na school'. Dankzij deze sportactiviteiten krijgen kwetsbare kinderen de kans om een eerste 
succesbeleving te ervaren. Daarnaast geeft het hen de kans om zichzelf op sociaal en persoonlijk vlak te 
ontwikkelen. Bij de sportactiviteiten voorziet Sportpret vzw fruit, want naast fysieke ontwikkeling, worden ze ook 
bewuster gemaakt van gezonde voeding. 
  

De kinderen kunnen volledig kosteloos deelnemen aan de activiteiten. Sportpret vzw financiert de activiteiten aan 
de hand van subsidies en donaties. Ze rekenen dus op giften om sportmateriaal en fruit te bekostigen. Momenteel 
is Sportpret vzw actief in 7 steden; Antwerpen, Turnhout, Arendonk, Sint-Niklaas, Leuven, Genk en Brussel.  

End of Block: informatie over Sportpret 

Start of Block: Block 10 

 Q48 Hieronder volgen nog enkele vragen betreffende de fiscale voordelen van een donatie. 

  Helemaal 
oneens (1) 

Oneens 
(2) 

Deels 
oneens 

(3) 

Ik heb 
hier geen 
mening 
over (4) 

Deels 
eens (5) 

Eens (6) Helemaal 
eens (7) 

Ik ondervind een 
belastingvoordeel 
als ik doneer aan 
deze organisatie. 

(1)  

o   o   o   o   o   o   o   

Ik vind het 
belangrijk dat ik 

een 
belastingvoordeel 
krijg wanneer ik 

doneer. (2)  

o   o   o   o   o   o   o   
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Ik doneer meer 
als het fiscaal 

aftrekbaar is. (3)  

o   o   o   o   o   o   o   

End of Block: Block 10 
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6.2 Bijlage 2: Cronbach Alpha 
Boodschap 1 

Figuur 1: Cronbach Alpha voor construct Attitude 

 

 

Figuur 2: Cronbach Alpha voor construct Vertrouwen 

 

Figuur 3: Cronbach Alpha voor construct Blootstelling 
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 Boodschap 2 

Figuur 4: Cronbach Alpha voor construct Attitude 

 

 

Figuur 5: Cronbach Alpha voor Vertrouwen 

 

Figuur 6: Cronbach Alpha voor Blootstelling 
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Boodschap 3 
Figuur 7: Cronbach Alpha voor Attitude 

 

 

Figuur 8: Cronbach Alpha voor Vertrouwen 

 

Figuur 9: Cronbach Alpha voor Blootstelling 
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Boodschap 4 

Figuur 10: Cronbach Alpha voor Attitude 

 

 

Figuur 11: Cronbach Alpha voor Vertrouwen 
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Figuur 12: Cronbach Alpha voor Blootstelling 

 

 

Boodschap 5 

Figuur 13: Cronbach Alpha voor Attitude 

 

 

Figuur 14: Cronbach Alpha voor Vertrouwen 
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Figuur 15: Cronbach Alpha voor Blootstelling 

 

 

Figuur 16: Cronbach Alpha voor Fiscaal aspect (= algemeen voor alle boodschappen) 
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6.3 Bijlage 3: Independent sample t-test 
6.3.1 DONORINTENTIE 

Figuur 17: Independent sample t-test Donorintentie GESLACHT 

 

 

Figuur 18: Independent sample t-test Donorintentie LEEFTIJD 
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DONORINTENTIE 1 (=donorintentie gemeten voor boodschap 1) 

A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren eenzelfde donorintentie ten opzichte van Boodschap 1 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende donorintentie ten opzichte van Boodschap 1 

Boodschap 1 bracht gemiddeld gezien een positieve donorintentie teweeg bij zowel mannen (M= 3.94) 
als vrouwen (M= 4.01).  

Vervolgens wordt de Levene’s test uitgevoerd om de gelijkheid in de variantie na te gaan. De 
resultaten van deze test tonen aan dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen mannen en vrouwen 
voor de donorintentie bij Boodschap 1. F(1,220) = 0.100, p = 0.752. 

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren donorintentie door mannen (M=3.94; SD=1.513) of vrouwen (M=4.01; SD=1.577) bij het lezen 
van ‘Boodschap 1’, t(220) = - 0.318, p = 0.751. Het verschil in de donorintentie ervaren door mannen 
en vrouwen tegenover ‘Boodschap 1’ bedraagt -0.066. Hierbij hoort een 95%-
betrouwbaarheidsinterval van [-0.476; 0.344]. 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren eenzelfde donorintentie ten opzichte van Boodschap 1 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende donorintentie ten opzichte van 
Boodschap 1 

Boodschap 1 bracht gemiddeld gezien een positieve donorintentie teweeg bij zowel jongvolwassenen 
(M=3.85) als ouderen (M=4.13). 

Vervolgens wordt de Levene’s test uitgevoerd om de gelijkheid in variantie na te gaan tussen en 
jongvolwassenen en ouderen. De resultaten van de test laten ons toe de nulhypothese te aanvaarden. 
Deze geeft weer dat er gelijkheid bestaat in de varianties tussen jongvolwassenen en ouderen voor 
donorintentie tegenover Boodschap 1, F(1,220) = 2.691, p=0.102. 

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren donorintentie door jongvolwassenen (M= 3.85; SD=1.606) en ouderen (M= 4.13; SD=1.461) 
bij het lezen van ‘Boodschap 1’, t(220) = - 1.336, p = 0.183. Het verschil in de donorintentie ervaren 
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door Jongvolwassenen en ouderen tegenover ‘Boodschap 1’ bedraagt -0.277. Hierbij hoort een 95%-
betrouwbaarheidsinterval van [-0.687; 0,132]. 

DONORINTENTIE 2 (=donorintentie gemeten voor boodschap 2) 

A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren eenzelfde donorintentie ten opzichte van Boodschap 2 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende donorintentie ten opzichte van Boodschap 2 

Boodschap 2 bracht gemiddeld gezien een positieve donorintentie teweeg bij zowel mannen (M= 3.90) 
als vrouwen (M= 4.16).  

Op basis van de resultaten van de Levene’s test zien we dat er gelijkheid bestaat in de varianties tussen 
mannen en vrouwen voor de donorintentie bij Boodschap 2. F(1,220) = 0.019, p = 0.890. 

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren donorintentie door mannen (M=3.90; SD=1.634) of vrouwen (M=4.16; SD=1.606) bij het lezen 
van ‘Boodschap 2’, t(220) = - 1.181, p = 0.239. Het verschil in de donorintentie ervaren door mannen 
en vrouwen tegenover ‘Boodschap 2’ bedraagt -0.257. Hierbij hoort een 95%-
betrouwbaarheidsinterval van  

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren eenzelfde donorintentie ten opzichte van Boodschap 2 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende donorintentie ten opzichte van 
Boodschap 2 

Boodschap 2 bracht gemiddeld gezien een positieve donorintentie teweeg bij zowel jongvolwassenen 
(M=3.94) als ouderen (M=4.16). 

 De resultaten van de Levene’s test laten ons toe de nulhypothese te aanvaarden. Deze geeft weer dat 
er gelijkheid bestaat in de varianties tussen jongvolwassenen en ouderen voor donorintentie 
tegenover Boodschap 2, F(1,220) = 3.504, p = 0.063. 

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren donorintentie door jongvolwassenen (M= 3.94; SD=1.699) en ouderen (M= 4.16; SD=1.521) 
bij het lezen van ‘Boodschap 2’, t(220) = - 0.990, p = 0.323. Het verschil in de donorintentie ervaren 
door jongvolwassenen en ouderen tegenover ‘Boodschap 2’ bedraagt -0.216. Hierbij hoort een 95%-
betrouwbaarheidsinterval van [-0.647; 0,214]. 

DONORINTENTIE 3 (=donorintentie gemeten voor boodschap 3) 

A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren eenzelfde donorintentie ten opzichte van Boodschap 3 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende donorintentie ten opzichte van Boodschap 3 

Boodschap 3 bracht gemiddeld gezien een positieve donorintentie teweeg bij zowel mannen (M= 4.32) 
als vrouwen (M= 4.28).  

Op basis van de resultaten van de Levene’s test zien we dat er gelijkheid bestaat in de varianties tussen 
mannen en vrouwen voor de donorintentie bij Boodschap 3. F(1,220) = 0.054, p = 0.816. 
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De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren donorintentie door mannen (M=4.32; SD=1.578) of vrouwen (M=4.28; SD=1.585) bij het lezen 
van ‘Boodschap 3’, t(220) = 0.177, p = 0.860. Het verschil in de donorintentie ervaren door mannen 
en vrouwen tegenover ‘Boodschap 3’ bedraagt 0.038. Hierbij hoort een 95%-
betrouwbaarheidsinterval van [-0.382; 0.457]. 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren eenzelfde donorintentie ten opzichte van Boodschap 3 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende donorintentie ten opzichte van 
Boodschap 3 

Boodschap 3 bracht gemiddeld gezien een positieve donorintentie teweeg bij zowel jongvolwassenen 
(M=4.39) als ouderen (M=4.19). 

 De resultaten van de Levene’s test laten ons toe de nulhypothese te aanvaarden. Deze geeft weer dat 
er gelijkheid bestaat in de varianties tussen jongvolwassenen en ouderen voor donorintentie 
tegenover Boodschap 3, F(1,220) = 2.542, p = 0.112. 

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren donorintentie door jongvolwassenen (M= 4.39; SD=1.665) en ouderen (M= 4.19; SD=1.468) 
bij het lezen van ‘Boodschap 3’, t(220) = - 0.942, p = 0.347. Het verschil in de donorintentie ervaren 
door jongvolwassenen en ouderen tegenover ‘Boodschap 3’ bedraagt 0.200. Hierbij hoort een 95%-
betrouwbaarheidsinterval van [-0.219; 0,620]. 

DONORINTENTIE 4 (=donorintentie gemeten voor boodschap 4) 

A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren eenzelfde donorintentie ten opzichte van Boodschap 4 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende donorintentie ten opzichte van Boodschap 4 

Boodschap 4 bracht gemiddeld gezien een negatieve donorintentie teweeg bij zowel mannen (M= 
3.26) als vrouwen (M= 3.38).  

Op basis van de resultaten van de Levene’s test zien we dat er gelijkheid bestaat in de varianties tussen 
mannen en vrouwen voor de donorintentie bij Boodschap 4. F(1,220) = 0.096 p = 0.757. 

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren donorintentie door mannen (M=3.26; SD=1.607) of vrouwen (M=3.38; SD=1.606) bij het lezen 
van ‘Boodschap 4’, t(220) = - 0.563, p = 0.574. Het verschil in de donorintentie ervaren door mannen 
en vrouwen tegenover ‘Boodschap 4’ bedraagt –0.122. Hierbij hoort een 95%-
betrouwbaarheidsinterval van [-0.548; 0.304]. 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren eenzelfde donorintentie ten opzichte van Boodschap 4 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende donorintentie ten opzichte van 
Boodschap 4 

Boodschap 4 bracht gemiddeld gezien een negatieve donorintentie teweeg bij zowel jongvolwassenen 
(M=3.25) als ouderen (M=3.42). 
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 De resultaten van de Levene’s test laten ons toe de nulhypothese te aanvaarden. Deze geeft weer dat 
er gelijkheid bestaat in de varianties tussen jongvolwassenen en ouderen voor donorintentie 
tegenover Boodschap 4, F(1,220) = 2.665, p = 0.104. 

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren donorintentie door jongvolwassenen (M= 3.25; SD=1.714) en ouderen (M= 3.42; SD=1.465) 
bij het lezen van ‘Boodschap 4’, t(220) = - 0.776, p = 0.439. Het verschil in de donorintentie ervaren 
door jongvolwassenen en ouderen tegenover ‘Boodschap 4’ bedraagt -0.168. Hierbij hoort een 95%-
betrouwbaarheidsinterval van [-0.594; 0,259]. 

DONORINTENTIE 5 (=donorintentie gemeten voor boodschap 5) 

A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren eenzelfde donorintentie ten opzichte van Boodschap 5 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende donorintentie ten opzichte van Boodschap 5 

Boodschap 5 bracht gemiddeld gezien een positieve donorintentie teweeg bij zowel mannen (M= 4.70) 
als vrouwen (M= 5.08).  

Op basis van de resultaten van de Levene’s test zien we dat er gelijkheid bestaat in de varianties tussen 
mannen en vrouwen voor de donorintentie bij Boodschap 3. F(1,220) = 2.004, p = 0.158. 

De resultaten van de independent sample t-test geven een marginaal significant verschil weer tussen 
de ervaren donorintentie door mannen (M=4.70; SD=1.600) of vrouwen (M=5.08; SD=1.445) bij het 
lezen van ‘Boodschap 5’, t(220) = -1.831, p = 0.068. Het verschil in de donorintentie ervaren door 
mannen en vrouwen tegenover ‘Boodschap 5’ bedraagt -0.374. Hierbij hoort een 95%-
betrouwbaarheidsinterval van [-0.777; 0.028]. 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren eenzelfde donorintentie ten opzichte van Boodschap 5 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende donorintentie ten opzichte van 
Boodschap 5 

Boodschap 5 bracht gemiddeld gezien een positieve donorintentie teweeg bij zowel jongvolwassenen 
(M=5.17) als ouderen (M=4.57). 

 De resultaten van de Levene’s test laten ons toe de nulhypothese te aanvaarden. Deze geeft weer dat 
er gelijkheid bestaat in de varianties tussen jongvolwassenen en ouderen voor donorintentie 
tegenover Boodschap 5, F(1,220) = 0.599, p = 0.440. 

De resultaten van de independent sample t-test geven een significant verschil weer tussen de ervaren 
donorintentie door jongvolwassenen (M= 5.17; SD=1.504) en ouderen (M= 4.57; SD=1.499) bij het 
lezen van ‘Boodschap 5’, t(220) = 2.961, p = 0.003. Het verschil in de donorintentie ervaren door 
jongvolwassenen en ouderen tegenover ‘Boodschap 5’ bedraagt 0.599. Hierbij hoort een 95%-
betrouwbaarheidsinterval van [0.200; 0,998].  
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DONORINTENTIE TOTAAL (=donorintentie gemeten voor alle boodschappen) 

A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren eenzelfde donorintentie ten opzichte van alle boodschappen 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende donorintentie ten opzichte van alle boodschappen 

Gemiddeld zien we voor alle boodschappen samen een positieve donorintentie tegenover de 
boodschap buiten voor Boodschap 4 (Wat als... Lionel Messi, Serena Williams, Usain Bolt, Wout Van 
Aert,.. waren opgegroeid in armoede? Doneer nu en misschien draagt u bij aan een nieuwe 
wereldkampioen!). Over het algemeen laten zowel mannen (M=4.0250) als vrouwen (M=4.1814) een 
positieve donorintentie merken tegenover alle boodschappen. 

De Levene’s test wordt uitgevoerd om de gelijkheid in de variantie na te gaan tussen mannen en 
vrouwen. Uit de resultaten blijkt dat de varianties voor mannen en vrouwen gelijk zijn, F(1,220) = 
0.280, p = 0,598. De nulhypothese wordt dus aanvaard aangezien de p-waarde groter is dan 0,05.  

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren donorintentie door mannen (M= 4.0250; SD=1.19925) en vrouwen (M= 4.1814; SD=1.11186) 
bij het lezen van alle boodschappen, t(220) = -1.008, p = 0.315. Het verschil in donorintentie ervaren 
door mannen en vrouwen tegenover alle boodschappen bedraagt -0.15636, met een 95%-
betrouwbaarheidsinterval van [-0,46214, 0.14943]. 

Hypotheses Aanvaard/verworpen               
(alpha = 0,05)  

Resultaat 

Donorintentie t.o.v. Boodschap 
1 

H0 aanvaarden (P-waarde = 
0.751) > 0.05 

Mannen en vrouwen ervaren 
eenzelfde donorintentie ten 
opzichte van Boodschap 1 
 

Donorintentie t.o.v. Boodschap 
2 

H0 aanvaarden (P-waarde = 
0.239) > 0.05 

Mannen en vrouwen ervaren 
eenzelfde donorintentie ten 
opzichte van Boodschap 2 
 

Donorintentie t.o.v. Boodschap 
3 

H0 aanvaarden (P-waarde = 
0.860) > 0.05 

Mannen en vrouwen ervaren 
eenzelfde donorintentie ten 
opzichte van Boodschap 3 
 

Donorintentie t.o.v. Boodschap 
4 

H0 aanvaarden (P-waarde = 
0.574) > 0.05 

Mannen en vrouwen ervaren 
eenzelfde donorintentie ten 
opzichte van Boodschap 4 
 

Donorintentie t.o.v. Boodschap 
5 

H0 aanvaarden (P-waarde = 
0.068) > 0.05 

Mannen en vrouwen ervaren 
eenzelfde donorintentie ten 
opzichte van Boodschap 5 
 

Donorintentie t.o.v. alle 
boodschappen 

H0 aanvaarden (P-waarde = 
0.315) > 0.05 

Mannen en vrouwen ervaren 
een eenzelfde donorintentie 
tegenover alle boodschappen 
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B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren eenzelfde donorintentie ten opzichte van alle 
boodschappen 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende donorintentie ten opzichte van alle 
boodschappen 

Gemiddeld zien we voor alle boodschappen samen een positieve donorintentie tegenover de 
boodschap buiten voor Boodschap 4 (Wat als... Lionel Messi, Serena Williams, Usain Bolt, Wout Van 
Aert,.. waren opgegroeid in armoede? Doneer nu en misschien draagt u bij aan een nieuwe 
wereldkampioen!). Over het algemeen laten zowel jongvolwassenen (M=4.1207) als ouderen 
(M=4.0931) een positieve donorintentie merken tegenover alle boodschappen. 

De Levene’s test wordt uitgevoerd om de gelijkheid in variantie na te gaan tussen jongvolwassenen 
en ouderen. Uit de resultaten valt af te leiden dat de varianties voor jongvolwassenen en ouderen 
gelijk zijn, F(1,220) = 0.038, p = 0,845. De nulhypothese wordt dus aanvaard aangezien de p-waarde 
groter is dan 0,05.  

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen het 
vertrouwen door jongvolwassenen (M= 4.1207; SD=1.16232) en ouderen (M= 4.0931; SD=1.14876) bij 
het lezen van alle boodschappen, t(220) = 0.177, p = 0.860. Het verschil in donorintentie door 
jongvolwassenen en ouderen tegenover alle boodschappen bedraagt 0.2759, met een 95%-
betrouwbaarheidsinterval van  [-0.27924; 0.33442]. 

Hypotheses Aanvaard/verworpen               
(alpha = 0,05)  

Resultaat 

Donorintentie t.o.v. Boodschap 
1 

H0 aanvaarden (P-waarde = 
0.183) > 0.05 

Jongvolwassenen en ouderen 
ervaren eenzelfde 
donorintentie ten opzichte van 
Boodschap 1 

Donorintentie t.o.v. Boodschap 
2 

H0 aanvaarden (P-waarde = 
0.323) > 0.05 

Jongvolwassenen en ouderen 
ervaren eenzelfde 
donorintentie ten opzichte van 
Boodschap 2 
 

Donorintentie t.o.v. Boodschap 
3 

H0 aanvaarden (P-waarde = 
0.347) > 0.05 

Jongvolwassenen en ouderen 
ervaren eenzelfde 
donorintentie ten opzichte van 
Boodschap 3 
 

Donorintentie t.o.v. Boodschap 
4 

H0 aanvaarden (P-waarde = 
0.439) > 0.05 

Jongvolwassenen en ouderen 
ervaren eenzelfde 
donorintentie ten opzichte van 
Boodschap 4 
 

Donorintentie t.o.v. Boodschap 
5 

H0 verworpen (P-waarde = 
0.003)  < 0.05 

Jongvolwassenen en ouderen 
ervaren een verschillende 
donorintentie ten opzichte van 
Boodschap 5 
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Donorintentie t.o.v. alle 
boodschappen 

H0 aanvaarden (P-waarde = 
0.860) > 0.05 

Jongvolwassenen en ouderen 
ervaren eenzelfde 
donorintentie ten opzichte van 
alle boodschappen 

6.3.2 ATTITUDE 
Figuur 19: Independent sample t-test Attitude GESLACHT 

 

 

Figuur 20: Independent sample t-test Attitude LEEFTIJD 
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ATTITUDE 1 (= attitude gemeten voor boodschap 1) 

A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren een gelijke attitude tegenover Boodschap 1 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende attitude tegenover Boodschap 1 

Boodschap 1 zorgt gemiddeld voor een positieve attitude bij zowel mannen (M=4.7212) als vrouwen 
(M=4.5636). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen mannen 
en vrouwen de attitude tegenover boodschap 1, F(1,220) = 0.064, p = 0.801.  

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren attitude door mannen (M= 4.7212; SD= 1.19835) of vrouwen (M=4.5636; SD= 1.25157.) bij 
het lezen van ‘Boodschap 1’, t(220) = 0.995, p = 0.341. Het verschil in de attitude ervaren door mannen 
en vrouwen tegenover ‘Boodschap 1’ bedraagt 0.15759, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-
0.16763; 0.48282]. 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een gelijke attitude tegenover Boodschap 1 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende attitude tegenover Boodschap 1 

Boodschap 1 zorgt gemiddeld voor een positieve attitude bij zowel jongvolwassenen (M=4.7438) als 
ouderen (M=4.5099). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen 
jongvolwassenen en ouderen voor de attitude tegenover boodschap 1, F(1,220) = 0.003, p = 0.956 

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren attitude door jongvolwassenen (M= 4.7438; SD= 1.22494) of ouderen (M= 4.5099; SD= 
1.2266.) bij het lezen van ‘Boodschap 1’, t(220) =1.1418, p = 0.158. Het verschil in de attitude ervaren 
door jongvolwassenen en ouderen tegenover ‘Boodschap 1’ bedraagt 0.2339, met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [-0.0912; 0.559]. 

ATTITUDE 2 (= attitude gemeten voor boodschap 2) 

A) GESLACHT 
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H0: Mannen en vrouwen ervaren een gelijke attitude tegenover Boodschap 2 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende attitude tegenover Boodschap 2 

Boodschap 2 zorgt gemiddeld voor een positieve attitude bij zowel mannen (M=4.2788) als vrouwen 
(M=4.4280). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen mannen 
en vrouwen voor de attitude tegenover boodschap 2, F(1,220) = 0.020, p = 0.888.  

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren attitude door mannen (M= 4.2788; SD=1.31427) of vrouwen (M=4.4280; SD=1.32574) bij het 
lezen van ‘Boodschap 2’, t(220) = -0.840, p = 0.402. Het verschil in de attitude ervaren door mannen 
en vrouwen tegenover ‘Boodschap 2’ bedraagt -0.1492, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-
0.49912; 0.20088].  

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een gelijke attitude tegenover Boodschap 2 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende attitude tegenover Boodschap 2 

Boodschap 2 zorgt gemiddeld voor een positieve attitude bij zowel jongvolwassenen (M=4.3306) als 
ouderen (M=4.3911). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen 
jongvolwassenen en ouderen voor de attitude tegenover boodschap 2, F(1,220) = 1.374, p = 0.242 

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren attitude door jongvolwassenen (M= 4.3306; SD= 1.36099) of ouderen (M= 4.3911; SD= 
1.27398) bij het lezen van ‘Boodschap 2’, t(220) = -0.340, p = 0.735. Het verschil in de attitude ervaren 
door jongvolwassenen en ouderen tegenover ‘Boodschap 2’ bedraagt -0.0605  met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [-0.41171; 0.29068]. 

ATTITUDE 3 (= attitude gemeten voor boodschap 3) 

A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren een gelijke attitude tegenover Boodschap 3 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende attitude tegenover Boodschap 3 

Boodschap 3 zorgt gemiddeld voor een positieve attitude bij zowel mannen (M=5.1741) als vrouwen 
(M=5.3136). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen mannen 
en vrouwen voor de attitude tegenover boodschap 3, F(1,220) = 3.300, p = 0.071.  

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren attitude door mannen (M= 5.1741; SD= 1.46773) of vrouwen (M= 5.3136; SD= 1.16170) bij 
het lezen van ‘Boodschap 3’, t(220) = -0.795, p = 0.427. Het verschil in de attitude ervaren door 
mannen en vrouwen tegenover ‘Boodschap 3’ bedraagt –0.1395, met 95%-betrouwbaarheidsinterval 
[-0.48875; 0.20779]. 

B) LEEFTIJD 
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H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een gelijke attitude tegenover Boodschap 3 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende attitude tegenover Boodschap 3 

Boodschap 3 zorgt gemiddeld voor een positieve attitude bij zowel jongvolwassenen (M=5.5826) als 
ouderen (M=4.8465). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen 
jongvolwassenen en ouderen voor de attitude tegenover boodschap 3, F(1,220) = 0.425, p = 0.515 

De resultaten van de independent sample t-test geven een significant verschil weer tussen de ervaren 
attitude door jongvolwassenen (M= 5.5826; SD= 1.28184) of ouderen (M= 4.8465; SD= 1.24045) bij 
het lezen van ‘Boodschap 3’, t(220) =1.4324, p = 0.000. Het verschil in de attitude ervaren door 
jongvolwassenen en ouderen tegenover ‘Boodschap 3’ bedraagt 0.7361, met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [0.40058; 1,07164]. 

ATTITUDE 4 (= attitude gemeten voor boodschap 4) 

A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren een gelijke attitude tegenover Boodschap 4 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende attitude tegenover Boodschap 4 

Boodschap 4 zorgt gemiddeld voor een positieve attitude bij mannen (M=3.6010) en een negatieve 
attitude voor vrouwen (M=3.4576). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen mannen 
en vrouwen voor de attitude tegenover boodschap 4, F(1,220) = 2.367, p = 0.125.  

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren attitude door mannen (M= 3.6010; SD= 1.70291) of vrouwen (M= 3.4576; SD= 1.52132.) bij 
het lezen van ‘Boodschap 4’, t(220) = -0.662, p = 0.508. Het verschil in de attitude ervaren door 
mannen en vrouwen tegenover ‘Boodschap 4’ bedraagt 0.1434, met 95%-betrouwbaarheidsinterval 
[-0.28314; 0.56981]. 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een gelijke attitude tegenover Boodschap 4 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende attitude tegenover Boodschap 4 

Boodschap 4 zorgt gemiddeld voor een positieve attitude bij jongvolwassenen (M=3.6364) en een 
negatieve attitude bij ouderen (M=3.3911). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat de nulhypothese dient verworpen te worden en 
er bijgevolg geen gelijkheid in varianties bestaat tussen mannen en vrouwen voor de attitude 
tegenover boodschap 4, F(1,220) = 10.411, p = 0.001 

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren attitude door jongvolwassenen (M= 3.6364; SD= 1.75476) of ouderen (M= 3.3911; SD= 
1.40642) bij het lezen van ‘Boodschap 4’, t(219.66) =1.156, p = 0.249. Het verschil in de attitude 
ervaren door jongvolwassenen en ouderen tegenover ‘Boodschap 4’ bedraagt 0.24527, met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [-0.17295; 0.6635]. 

ATTITUDE 5 (= attitude gemeten voor boodschap 5) 
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A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren een gelijke attitude tegenover Boodschap 5 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende attitude tegenover Boodschap 5 

Boodschap 5 zorgt gemiddeld voor een positieve attitude bij zowel mannen (M=5.1731) als vrouwen 
(M=5.3136). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen mannen 
en vrouwen voor de attitude tegenover boodschap 5, F(1,220) = 3.300, p = 0.71.  

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren attitude door mannen (M= 5.1731; SD= 1.46773) of vrouwen (M= 5.3136; SD= 1.16170.) bij 
het lezen van ‘Boodschap 5’, t(220) = -0.795, p = 0.427. Het verschil in de attitude ervaren door 
mannen en vrouwen tegenover ‘Boodschap 5’ bedraagt –0.1405, met 95%-betrouwbaarheidsinterval 
[-0.48875; 0.20779]. 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een gelijke attitude tegenover Boodschap 5 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende attitude tegenover Boodschap 5 

Boodschap 5 zorgt gemiddeld voor een positieve attitude bij zowel jongvolwassenen (M=5.5826) als 
ouderen (M=4.8465). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen mannen 
en vrouwen voor de attitude tegenover boodschap 5, F(1,220) = 0.425, p = 0.515. 

De resultaten van de independent sample t-test geven een significant verschil weer tussen de ervaren 
attitude door jongvolwassenen (M= 5.5826; SD= 1.28184) of ouderen (M= 4.8465; SD= 1.24045) bij 
het lezen van ‘Boodschap 5’, t(220) =4.324, p = 0.000. Het verschil in de attitude ervaren door 
jongvolwassenen en ouderen tegenover ‘Boodschap 5’ bedraagt 0.73611, met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [0.40058; 1.07164]. 

ATTITUDETOTAAL (= attitude gemeten voor alle boodschappen) 

A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren een gelijke attitude tegenover alle boodschappen 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende attitude tegenover alle boodschappen 

Gemiddeld zorgen alle boodschappen voor een positieve attitude bij zowel mannen (M=4.4683) als 
vrouwen (M=4.4492). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen mannen 
en vrouwen voor de attitude tegenover alle boodschap, F(1,220) = 1.442, p = 0.231.  

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen de 
ervaren attitude door mannen (M= 4.4683; SD=1.0838) of vrouwen (M= 4.4492; SD =0.94767) bij het 
lezen van alle boodschappen, t(220) = 0.140, p = 0.889. Het verschil in de attitude ervaren door 
mannen en vrouwen tegenover alle boodschappen gezamenlijk bedraagt 0.01912, met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [-0,24958, 0.28781]. 



   
 

61 
 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een gelijke attitude tegenover alle boodschappen 
gezamenlijk 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende attitude tegenover alle boodschappen 
gezamenlijk 

Gemiddeld zorgen alle boodschappen gezamenlijk voor een positieve attitude bij zowel 
jongvolwassenen (M= 4.5909) als ouderen (M= 4.2990). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen mannen 
en vrouwen voor de attitude tegenover alle boodschappen gezamenlijk, F(1,220) = 0.010, p = 0.919. 

De resultaten van de independent sample t-test geven een significant verschil weer tussen de ervaren 
attitude door jongvolwassenen (M= 4.5909; SD= 1.00573) of ouderen (M= 4.2990; SD= 1.00005) bij 
het lezen van alle boodschappen, t(220) =2.159, p = 0.032. Het verschil in de attitude ervaren door 
jongvolwassenen en ouderen tegenover alle boodschappen gezamenlijk bedraagt 0.2919, met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [0.02544; 0.55836]. 

GESLACHT 

Hypotheses Aanvaard/verworpen (alpha = 
0,05)  

Uitkomst 

Attitude t.o.v. Boodschap 1 H0 aanvaard (P-value= 0.341) Mannen en vrouwen ervaren 
een gelijke attitude tegenover 
Boodschap 1 

Attitude t.o.v. Boodschap 2 H0 aanvaard (P-value= 0.402) Mannen en vrouwen ervaren 
een gelijke attitude tegenover 
Boodschap 2 

Attitude t.o.v. Boodschap 3 H0 aanvaard (P-value= 0.427) Mannen en vrouwen ervaren 
een gelijke attitude tegenover 
Boodschap 3 

Attitude t.o.v. Boodschap 4 H0 aanvaard (P-value= 0.508) Mannen en vrouwen ervaren 
een gelijke attitude tegenover 
Boodschap 4 

Attitude t.o.v. Boodschap 5 H0 aanvaard (P-value= 0.427) Mannen en vrouwen ervaren 
een gelijke attitude tegenover 
Boodschap 5 

Attitude t.o.v. alle 
boodschappen gezamenlijk 

H0 aanvaard (P-value= 0.889) Mannen en vrouwen ervaren 
een gelijke attitude tegenover 
alle boodschappen 
gezamenlijk 

LEEFTIJD 

Hypotheses Aanvaard/verworpen (alpha = 
0,05)  

Uitkomst 

Attitude t.o.v. Boodschap 1 H0 aanvaard (P-value= 0.158) Jongvolwassenen en ouderen 
ervaren een gelijke attitude 
tegenover Boodschap 1 
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Attitude t.o.v. Boodschap 2 H0 aanvaard (P-value= 0.735) Jongvolwassenen en ouderen 
ervaren een gelijke attitude 
tegenover Boodschap 2 

Attitude t.o.v. Boodschap 3 H0 verworpen (P-value= 0.000) Jongvolwassenen en ouderen 
ervaren een verschillende 
attitude tegenover Boodschap 
3 

Attitude t.o.v. Boodschap 4 H0 aanvaard (P-value= 0.249) Jongvolwassenen en ouderen 
ervaren een gelijke attitude 
tegenover Boodschap 4 

Attitude t.o.v. Boodschap 5 H0 verworpen (P-value= 0.000) Jongvolwassenen en ouderen 
ervaren een verschillende 
attitude tegenover Boodschap 
5 

Attitude t.o.v. alle 
boodschappen gezamenlijk 

H0 verworpen(P-value= 0.032) Jongvolwassenen en ouderen 
ervaren een verschillende 
attitude tegenover alle 
boodschappen gezamenlijk 

 

6.3.3 VERTROUWEN 

Figuur 21: Independent sample t-test Vertrouwen GESLACHT 
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Figuur 22: Independent sample t-test Vertrouwen LEEFTIJD 

 

 

VERTROUWEN 1 (=vertrouwen gemeten voor boodschap 1) 

A) GESLACHT 

H0: mannen en vrouwen hebben in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 1 

H1: mannen en vrouwen hebben niet in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 1  
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Boodschap 1 zorgt gemiddeld voor een positief vertrouwen bij zowel mannen (M=4.5417) als vrouwen 
(M=4.4605). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen mannen 
en vrouwen voor het vertrouwen in boodschap 1, F(1,220) = 0.283, p = 0.623.  

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen 
vertrouwen door mannen (M=4.5417; SD=1.2424) of vrouwen (M=4.4605; SD=134956.) bij het lezen 
van ‘Boodschap 1’, t(220) = 0.461, p = 0.645. Het verschil in de attitude ervaren door mannen en 
vrouwen tegenover ‘Boodschap 1’ bedraagt 0.08121, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-0.26564; 
0.42807]. 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen hebben in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 1 

H1: Jongvolwassenen en ouderen hebben niet in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 1  

Boodschap 1 zorgt gemiddeld voor een positief vertrouwen voor zowel jongvolwassenen (M=4.4435) 
als ouderen (M=4.5644). 

De resultaten van de Levene’s test laten ons toe de nulhypothese de aanvaarden. Deze geven weer 
dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen jongvolwassenen en ouderen voor de mate van 
vertrouwen in Boodschap 1, F(1,220) = 2.183, p=0.141. 

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen het 
vertrouwen door jongvolwassenen (M= 4.4435; SD=1.36245) en ouderen (M= 4.5644; SD=1.23894) bij 
het lezen van ‘Boodschap 1’, t(220) = -0.686 , p = 0.494. Het verschil in vertrouwen door 
jongvolwassenen en ouderen tegenover ‘Boodschap 1’ bedraagt -0.12083, met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [-0.46820; 0,22654]. 

VERTROUWEN 2 (=vertrouwen gemeten voor boodschap 2) 

A) GESLACHT 

H0: mannen en vrouwen hebben in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 2 

H1: mannen en vrouwen hebben niet in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 2 

Boodschap 2 zorgt gemiddeld voor een positief vertrouwen bij zowel mannen (M=4.4391) als vrouwen 
(M=4.4746). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen mannen 
en vrouwen voor het vertrouwen in boodschap 1, F(1,220) = 0.065, p= 0.799.  

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen 
vertrouwen door mannen (M=4.4391; SD=1.31481) of vrouwen (M=4.4746; SD=1.32218) bij het lezen 
van ‘Boodschap 2’, t(220) = -0.2, p = 0.842. Het verschil in de attitude ervaren door mannen en 
vrouwen tegenover ‘Boodschap 2’ bedraagt –0.0.3547, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-0.38503; 
0.31408]. 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen hebben in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 2 

H1: Jongvolwassenen en ouderen hebben niet in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 2  
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Boodschap 2 zorgt gemiddeld voor een positief vertrouwen voor zowel jongvolwassenen (M=4.4132) 
als ouderen (M=4.5116). 

De resultaten van de Levene’s test laten ons toe de nulhypothese de aanvaarden. Deze geven weer 
dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen jongvolwassenen en ouderen voor de mate van 
vertrouwen in Boodschap 2, F(1,220) = 3.137, p=0.078. 

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen het 
vertrouwen door jongvolwassenen (M= 4.4132; SD=1.37506) en ouderen (M= 4.5116; SD=1.24594) bij 
het lezen van ‘Boodschap 2’, t(220) = -0.554 , p = 0.580. Het verschil in vertrouwen door 
jongvolwassenen en ouderen tegenover ‘Boodschap 2’ bedraagt -0.09833, met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [-0.44840; 0.25175]. 

VERTROUWEN 3 (=vertrouwen gemeten voor boodschap 3) 

A) GESLACHT 

H0: mannen en vrouwen hebben in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 3 

H1: mannen en vrouwen hebben niet in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 3 

Boodschap 3 zorgt gemiddeld voor een positief vertrouwen bij zowel mannen (M=4.4455) als vrouwen 
(M=4.4294). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen mannen 
en vrouwen voor het vertrouwen in boodschap 1, F(1,220) = 0.619, p= 0.432.  

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen het 
vertrouwen door mannen (M=4.4455; SD=1.36025) of vrouwen (M=4.4294; SD=1.27665) bij het lezen 
van ‘Boodschap 3’, t(220) = 0.091, p = 0.927 Het verschil in de attitude ervaren door mannen en 
vrouwen tegenover ‘Boodschap 3’ bedraagt 0.01613, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-0.33282; 
0.36509]. 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen hebben in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 3 

H1: Jongvolwassenen en ouderen hebben niet in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 3 

Boodschap 3 zorgt gemiddeld voor een positief vertrouwen voor zowel jongvolwassenen (M=4.5317) 
als ouderen (M=4.3234). 

De resultaten van de Levene’s test laten ons toe de nulhypothese de aanvaarden. Deze geven weer 
dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen jongvolwassenen en ouderen voor de mate van 
vertrouwen in Boodschap 3, F(1,220) = 2.537, p=0.113. 

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen het 
vertrouwen door jongvolwassenen (M= 4.5317; SD=1.55347) en ouderen (M= 4.3234; SD=1.40470) bij 
het lezen van ‘Boodschap 3’, t(220) = 1.177 , p = 0.240. Het verschil in vertrouwen door 
jongvolwassenen en ouderen tegenover ‘Boodschap 3’ bedraagt 0.20825, met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [-0.14034; 0.55684]. 

VERTROUWEN 4 (=vertrouwen gemeten voor boodschap 4) 

A) GESLACHT 
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H0: mannen en vrouwen hebben in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 4 

H1: mannen en vrouwen hebben niet in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 4 

Boodschap 4 zorgt gemiddeld voor een positief vertrouwen bij zowel mannen (M=3.6827) als vrouwen 
(M=3.5367). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen mannen 
en vrouwen voor het vertrouwen in boodschap 1, F(1,220) = 0.536, p= 0.465.  

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen 
vertrouwen door mannen (M=3.6827; SD=1.53519) of vrouwen (M=3.5367; SD=1.44216) bij het lezen 
van ‘Boodschap 4’, t(220) = 0.730, p = 0.466. Het verschil in de attitude ervaren door mannen en 
vrouwen tegenover ‘Boodschap 4’ bedraagt 0.14597, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-0.24804; 
0.53998]. 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen hebben in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 4 

H1: Jongvolwassenen en ouderen hebben niet in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 4 

Boodschap 4 zorgt gemiddeld voor een positief vertrouwen voor zowel jongvolwassenen (M=3.6419) 
als ouderen (M=3.5611). 

De resultaten van de Levene’s test laten ons toe de nulhypothese de aanvaarden. Deze geven weer 
dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen jongvolwassenen en ouderen voor de mate van 
vertrouwen in Boodschap 4, F(1,220) = 2.461, p=0.118. 

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen het 
vertrouwen door jongvolwassenen (M= 3.6419; SD=1.55347) en ouderen (M= 3.5611; SD=1.40470) bij 
het lezen van ‘Boodschap 4’, t(220) = 0.403 , p = 0.687. Het verschil in vertrouwen door 
jongvolwassenen en ouderen tegenover ‘Boodschap 4’ bedraagt 0.08082, met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [-0.31435; 0.47598]. 

VERTROUWEN 5 (=vertrouwen gemeten voor boodschap 5) 

A) GESLACHT 

H0: mannen en vrouwen hebben in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 5 

H1: mannen en vrouwen hebben niet in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 5 

Boodschap 5 zorgt gemiddeld voor een positief vertrouwen bij zowel mannen (M=5.1442) als vrouwen 
(M=5.3164). 

De resultaten van de Levene’s test geven weer dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen mannen 
en vrouwen voor het vertrouwen in boodschap 5, F(1,220) = 0.983 p= 0.322.  

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen 
vertrouwen door mannen (M=5.1442; SD=1.41403) of vrouwen (M=5.3164; SD=1.19181) bij het lezen 
van ‘Boodschap 5’, t(220) = -0.984, p = 0.326. Het verschil in de attitude ervaren door mannen en 
vrouwen tegenover ‘Boodschap 5’ bedraagt -0.17215, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-0.51690; 
0.17259]. 

B) LEEFTIJD 
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0: Jongvolwassenen en ouderen hebben in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 5 

H1: Jongvolwassenen en ouderen hebben niet in dezelfde mate vertrouwen in Boodschap 5 

Boodschap 5 zorgt gemiddeld voor een positief vertrouwen voor zowel jongvolwassenen (M=5.5702) 
als ouderen (M=4.8350). 

De resultaten van de Levene’s test laten ons toe de nulhypothese de aanvaarden. Deze geven weer 
dat er gelijkheid in varianties bestaat tussen jongvolwassenen en ouderen voor de mate van 
vertrouwen in Boodschap 5, F(1,220) = 2.077, p=0.151. 

De resultaten van de independent sample t-test geven een significant verschil weer tussen het 
vertrouwen door jongvolwassenen (M= 5.5702; SD=1.20219) en ouderen (M= 4.8350; SD=1.30607) bij 
het lezen van ‘Boodschap 5, t(220) = 4.363, p = 0.000. Het verschil in vertrouwen door 
jongvolwassenen en ouderen tegenover ‘Boodschap 5’ bedraagt 0.73526, met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [0.40311; 1.07005]. 

VERTROUWEN TOTAAL (=vertrouwen gemeten voor alle boodschappen) 

A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen hebben in dezelfde mate vertrouwen in alle boodschappen 

H1: Mannen en vrouwen niet in dezelfde mate vertrouwen in alle boodschappen 

Gemiddeld zien we voor alle boodschappen afzonderlijk een positief vertrouwen tegenover de 
boodschap. Over het algemeen laten zowel mannen (M=4.4506) als vrouwen (M=4.4435) een positief 
vertrouwen merken tegenover alle boodschappen. 

De Levene’s test wordt uitgevoerd om de gelijkheid in variantie na te gaan tussen mannen en vrouwen. 
Uit de resultaten valt af te leiden dat de varianties voor mannen en vrouwen gelijk zijn, F(1,220) = 
2.825, p = 0,094. De nulhypothese wordt dus aanvaard.  

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen het 
vertrouwen door mannen (M= 4.4506; SD=1.087) en vrouwen (M= 4.4435; SD=0.94721) bij het lezen 
van alle boodschappen, t(220) = 0.052, p = 0.958. Het verschil in vertrouwen door mannen en vrouwen 
tegenover alle boodschappen bedraagt 0.00714, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-0.26192; 
0.2762]. 

Hypotheses Aanvaard/verworpen (alpha = 
0,05)  

Uitkomst 

Vertrouwen t.o.v. Boodschap 1 H0 aanvaard (P-value=0.645) Mannen en vrouwen hebben 
een gelijk vertrouwen 
tegenover Boodschap 1 

Vertrouwen t.o.v. Boodschap 2  H0 aanvaard (P-value=0.842) 
 

 Mannen en vrouwen hebben 
een gelijk vertrouwen 
tegenover Boodschap 2 

Vertrouwen t.o.v. Boodschap 3  H0 aanvaard (P-value=0.927) 
 

 Mannen en vrouwen hebben 
een gelijk vertrouwen 
tegenover Boodschap 3 

Vertruwen t.o.v. Boodschap 4  H0 aanvaard (P-value=0.466) 
 

 Mannen en vrouwen hebben 
een gelijk vertrouwen 
tegenover Boodschap 4 
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Vertrouwen t.o.v. Boodschap 5  H0 aanvaard (P-value=0.326) 
 

 Mannen en vrouwen hebben 
een gelijk vertrouwen 
tegenover Boodschap 5 

Vertrouwen t.o.v. alle 
boodschappen 

H0 aanvaard (P-value=0.958) Mannen en vrouwen hebben 
hetzelfde vertrouwen 
tegenover alle boodschappen 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen hebben in dezelfde mate vertrouwen in alle boodschappen 

H1: Jongvolwassenen en ouderen hebben niet in dezelfde mate vertrouwen in alle boodschappen 

Gemiddeld zien we voor alle boodschappen afzonderlijk een positief vertrouwen tegenover de 
boodschap. Over het algemeen laten zowel jongvolwassenen (M=4.5201) als ouderen (M=4.3591) een 
positief vertrouwen merken tegenover alle boodschappen. 

De Levene’s test wordt uitgevoerd om de gelijkheid in variantie na te gaan tussen jongvolwassenen 
en ouderen. Uit de resultaten valt af te leiden dat de varianties voor jongvolwassenen en ouderen 
gelijk zijn, F(1,220) = 0.001, p = 0,981. De nulhypothese wordt dus aanvaard.  

De resultaten van de independent sample t-test geven geen significant verschil weer tussen het 
vertrouwen door jongvolwassenen (M= 4.5201; SD=0.99434) en ouderen (M= 4.3591; SD=0.10274) bij 
het lezen van alle boodschappen, t(220) = 1.181, p = 0.239. Het verschil in vertrouwen door 
jongvolwassenen en ouderen tegenover alle boodschappen bedraagt 0.16103, met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [-0.10774; 0.42981]. 

Hypotheses Aanvaard/verworpen (alpha = 
0,05)  

Uitkomst 

Vertrouwen t.o.v. Boodschap 1 H0 aanvaard (P-value=0.494) Jongvolwassenen en ouderen 
hebben een gelijk vertrouwen 
tegenover Boodschap 1 

Vertrouwen t.o.v. Boodschap 2  H0 aanvaard (P-value=0.580) 
 

 Jongvolwassenen en ouderen 
hebben een gelijk vertrouwen 
tegenover Boodschap 2 

Vertrouwen t.o.v. Boodschap 3  H0 aanvaard (P-value=0.240) 
 

 Jongvolwassenen en ouderen 
hebben een gelijk vertrouwen 
tegenover Boodschap 3 

Vertrouwen t.o.v. Boodschap 4  H0 aanvaard (P-value=0.687) 
 

Jongvolwassenen en ouderen 
hebben een gelijk vertrouwen 
tegenover Boodschap 4 

Vertrouwen t.o.v. Boodschap 5  H0 verworpen (P-value=0) 
 

 Jongvolwassenen en ouderen 
hebben geen gelijk vertrouwen 
tegenover boodschap 5 

Vertrouwen t.o.v. alle 
boodschappen 

H0 aanvaard (P-value=0.239) Jongvolwassenen en ouderen 
hebben hetzelfde vertrouwen 
tegenover alle boodschappen 

 

6.3.4 BLOOTSTELLING 

Figuur 23: Independent sample t-test Blootstelling GESLACHT 
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Figuur 24: Independent sample t-test Blootstelling LEEFTIJD  
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BLOOTSTELLING 1 (=blootstelling gemeten voor boodschap 1) 

A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren eenzelfde hoeveelheid blootstelling tegenover Boodschap 1. 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende hoeveelheid blootstelling tegenover Boodschap 
1. 

De blootstelling heeft gemiddeld gezien een positief effect op de mannelijke (M=4.8702) en 
vrouwelijke (M=5.0297) populatie.  

Als er wordt gekeken naar de Levene Test met F(1,220) = 0.18 en een p = 0.672 kunnen we aanvaarden 
dat er gelijkheid in de varianties is terug te vinden bij de hoeveelheid blootstelling voor zowel mannen 
als vrouwen. 

De output van de independent sample t-test toont aan dat er geen significant verschil is tussen de 
blootstelling door mannen (M=4.8702; SD=1.10382) en vrouwen (M=5.0297;1.03835) bij de eerste 
boodschap met t(220) = -1.109 en p = 0.269. Het verschil in blootstelling tussen de geslachten voor 
‘Boodschap 1’ is -0.15947, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-0.44296; 0.12403]. 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren eenzelfde hoeveelheid blootstelling tegenover Boodschap 
1 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende hoeveelheid blootstelling tegenover 
Boodschap 1 

Voor het geslacht heeft blootstelling gemiddeld gezien ook een positief effect bij jongvolwassenen (M 
= 4.9380) en ouderen (M = 4.9752).  

De output van Levene’s Test met F (1,220) = 0.043 en een p = 0.836 zegt ons dat de varianties gelijk 
zijn voor de leeftijdscategorieën. 

Ook hier is geen significant verschil op te merken bij de hoeveelheid blootstelling tussen 
jongvolwassenen (M = 4.9380; SD = 1.10787) en ouderen (M = 4.9752; SD = 1.02805) bij de eerste 
boodschap met t(220) = -0.258 en p = 0.797. De distinctie tussen jongvolwassenen en ouderen is voor 
‘Boodschap 1’ is –0.03723, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-0.32207; 0.24760]. 

BLOOTSTELLING 2 (=blootstelling gemeten voor boodschap 2) 
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A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren eenzelfde hoeveelheid blootstelling tegenover Boodschap 2. 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende hoeveelheid blootstelling tegenover Boodschap 
2. 

Bij de tweede boodschap is op te vallen dat blootstelling een positief effect heeft voor mannen (M = 
4.6490) en vrouwen (M = 4.9703).  

Levene’s Test met F (1,220) = 0.1897 en een p = 0.170 geeft weer dat de varianties voor beide 
geslachten gelijk zijn. 

Verder in de output tabel van de independent sample t-test met t(220) = -2.158 en p = 0.032 kunnen 
we de nulhypothese verwerpen en zeggen dat mannen (M= 4.6490; SD= 1.22054) en vrouwen (M= 
4.9703; SD= 0.99634) een verschillende hoeveelheid blootstelling ervan tegenover ‘Boodschap 2’. Het 
ervaren verschil in blootstelling voor beide tegenover ‘Boodschap 2’ is –0.32130, met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [-0.61473; -0.02787]. 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren eenzelfde hoeveelheid blootstelling tegenover Boodschap 
2. 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende hoeveelheid blootstelling tegenover 
Boodschap 2. 

Boodschap 2 heeft voor jongvolwassenen (M= 4.8058) en ouderen (M= 4.8366) op vlak van 
blootstelling een positief effect.  

De Levene’s Test met F (1,220) = 0.661 en een p = 0.417 zegt ons dat de varianties voor beide 
categorieën gelijk zijn. 

De independent sample t-test met t(220) = -0.205 en p = 0.838 geeft ons niet genoeg bewijs om de 
nulhypothese te verwerpen en dus zeggen we dat zo wel jong (M= 4.8058; SD= 1.16971) als oud (M= 
4.8366; SD = 1.05382) eenzelfde hoeveelheid blootstelling ervaart tegen ‘boodschap 2’.  Het verschil 
ervaren in blootstelling voor beide tegenover ‘boodschap 2’ is –0.3085, met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [-0.32795; 2.6626]. 



   
 

72 
 

BLOOTSTELLING 3 (=blootstelling gemeten voor boodschap 3) 

A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren eenzelfde hoeveelheid blootstelling tegenover Boodschap 3. 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende hoeveelheid blootstelling tegenover Boodschap 
3. 

De derde boodschap heeft ook een positief effect op de mannen (M= 4.9808) en vrouwen (M= 5.3263) 
hun blootstelling.  

Levene’s Test met F (1,220) = 0.724 en een p = 0.396 zegt ons dat ook in dit geval de varianties voor 
de twee geslachten gelijk zijn. 

De independent sample t-test met t(220) = -2.233 en p = 0.027 geeft weer dat we de nulhypothese 
kunnen verwerpen. Het ervaren verschil in blootstelling door mannen (M= 4.9808; SD= 1.23052) en 
vrouwen (M= 5.3263; SD= 0.09895) is –0.34550 voor ‘Boodschap 3’, met met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [-0.65044; -0.04057].  

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren eenzelfde hoeveelheid blootstelling tegenover Boodschap 
3. 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende hoeveelheid blootstelling tegenover 
Boodschap 3. 

De jongvolwassenen (M = 5.2397) en ouderen (M= 5.0743) bij ‘Boodschap 3’ hebben gemiddeld gezien 
ook een positief effect omtrent de blootstelling.  

Levene’s Test zegt ons met F (1,220) = 0.291 en een p = 0.590 dat de varianties voor deze boodschap 
gelijk zijn. 

Er is voor deze boodschap geen significant verschil op te merken bij het aantal blootstelling tussen 
jongvolwassenen (M = 5.2397; SD= 1.21123) en ouderen (M= 5.0743; SD= 1.09633). De derde 
boodschap zijn onafhankelijke test met t(220) = -1.058 en p = 0.291 heeft een verschil van 0.16541, 
met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-0.14282 0.47365].  

BLOOTSTELLING 4 (=blootstelling gemeten voor boodschap 4) 

A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren eenzelfde hoeveelheid blootstelling tegenover ‘Boodschap 4’. 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende hoeveelheid blootstelling tegenover ‘Boodschap 
4’. 

De blootstelling heeft gemiddeld gezien een positief effect op de mannelijke (M= 4.024) en 
vrouwelijke (M= 4.1992) populatie.  

Als er wordt gekeken naar de Levene Test met F (1,220) = 2.048 en een p = 0.154 kunnen we 
aanvaarden dat er gelijkheid in de varianties is terug te vinden. 

De output van de independent sample t-test toont aan dat er geen significant verschil is tussen de 
blootstelling voor mannen (M= 4.024; SD= 1.50948) en vrouwen (M = 4.1992; SD = 1.03835) bij deze 
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boodschap. Hier is t(220) = -0.913 en p = 0.362.  Het verschil in blootstelling tussen de geslachten voor 
‘Boodschap 4’ is -0.17511, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-0.55327; 0.20304]. 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren eenzelfde hoeveelheid blootstelling tegenover Boodschap 
4. 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende hoeveelheid blootstelling tegenover 
Boodschap 4. 

Boodschap 4 heeft voor jongvolwassenen (M= 4.0992) en ouderen (M=4.1386) op vlak van 
blootstelling een positief effect.  

De Levene’s Test met F (1,220) = 0.074 en een p = 0.785 verteld ons dat de varianties voor beide eens 
gelijks zijn. 

De independent sample t-test output is t(220) = -0.205 en p = 0.838. We aanvaarden de nulhypothese 
dus over de blootstelling van de jongvolwassenen (M=4.0992; SD= 1.16971) en ouderen (M= 4.1386; 
SD= 1.05382). Het verschil in de blootstelling ervaren door jongvolwassenen en ouderen voor 
‘Boodschap 4’ is -0.03944, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-0.41907; 0.34019]. 

BLOOTSTELLING 5 (=blootstelling gemeten voor boodschap 5) 

A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren eenzelfde hoeveelheid blootstelling tegenover ‘Boodschap 5’. 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende hoeveelheid blootstelling tegenover ‘Boodschap 
5’. 

Bij de vijfde boodschap zien we dat blootstelling een positief effect heeft voor mannen (M= 5.1442) 
en vrouwen (M= 5.3898). 

Levene’s Test met F (1,220) = 1.992 en een p = 0.160 geeft weer dat de varianties voor beide 
geslachten gelijk zijn. 

Verder in de output tabel van de independent sample t-test zien we t(220) = -1.505 en p = 0.134. 
Hieruit kunnen we dus de uitspraak maken dat mannen (M= 5.1442; SD= 1.34863) en vrouwen (M = 
5.3898; SD= 1.08039) eenzelfde hoeveelheid blootstelling tegenover ‘Boodschap 5’ ervaren. Het 
verschil in blootstelling tegenover ‘Boodschap 5 is –0.24560, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-
0.56723; 0.7603]. 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren eenzelfde hoeveelheid blootstelling tegenover Boodschap 
5. 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende hoeveelheid blootstelling tegenover 
Boodschap 5. 

Bij deze boodschap zien we dat blootstelling een positief effect heeft voor jongvolwassenen (M= 
5.4917) en ouderen (M= 5.0149). 

Levene’s Test heeft de waarden F (1,220) = 0.004 en p = 0.950. We kunnen dus besluiten dat de 
varianties gelijk zijn. 
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In de output tabel van de independent sample t-test valt af te lezen t(220) = 2.958 en p = 0.003. Door 
deze lage p waarde verwerpen we de nulhypothese en zeggen we dat er verschillende hoeveelheid 
blootstelling van jongvolwassenen (M= 5.4917; SD= 1.21275) en ouderen (M= 5.0149; SD= 1.17570) 
tegenover ‘Boodschap 5’ is op te merken. Het verschil voor ‘Boodschap 5’ is 0.47688, met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [0.15918; 0.79458]. 

BLOOTSTELLING TOTAAL (=blootstelling gemeten voor alle boodschappen) 

A) GESLACHT 

H0: Mannen en vrouwen ervaren eenzelfde hoeveelheid blootstelling tegenover alle boodschappen. 

H1: Mannen en vrouwen ervaren een verschillende hoeveelheid blootstelling tegenover alle 
boodschappen. 

Als er wordt gekeken naar de gemiddelde waarden bij alle boodschappen dan zien we voor mannen 
(M= 4.7337) en vrouwen (M= 4.9831) een positieve uitslag omvattend de hoeveelheid blootstelling. 

De Levene’s test toont aan dat er gelijkheid is tussen de varianties van mannen en vrouwen met 
F(1,220)= 1.921, p= 0.167.  

Bij alle boodschappen zien we via de independent sample t-test wel een significant verschil tussen de 
ervaren blootstelling door mannen (M= 4.7337; SD= 1.02631) en vrouwen (M= 4.9831; SD= 0.80259), 
t(220)= -2.028 p= 0.044. Het verschil ervaren voor alle blootstellingen bij zowel mannen en vrouwen 
is –0.24940, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-0.49172; -0.00707]. 

B) LEEFTIJD 

H0: Jongvolwassenen en ouderen ervaren eenzelfde hoeveelheid blootstelling tegenover alle 
boodschappen. 

H1: Jongvolwassenen en ouderen ervaren een verschillende hoeveelheid blootstelling tegenover alle 
boodschappen. 

Als er wordt gekeken naar de gemiddelde waarden bij alle boodschappen dan zien we voor 
jongvolwassenen (M= 4.9149) en ouderen (M= 4.8079) een positieve uitslag omvattend de 
hoeveelheid blootstelling. 

De Levene’s test toont aan dat er gelijkheid is tussen de varianties van jongvolwassenen en ouderen 
met F(1,220)= 0.040, p= 0.842.  

Bij alle boodschappen zien we via de independent sample t-test wel een significant verschil tussen de 
ervaren blootstelling door jongvolwassenen (M= 4.9149; SD= 0.93503) en ouderen (M= 4.8079; 
SD=0.90403), t(220)= 0.862 p= 0.39. Het verschil ervaren voor alle blootstellingen bij zowel 
jongvolwassenen en ouderen is 0.10696, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-0.13772; 0.35163]. 
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Hypotheses Aanvaard/verworpen (alpha = 
0,05)  

Uitkomst 

Blootstelling t.o.v. Boodschap 1 H0 aanvaard (P-value=0.269) Mannen en vrouwen hebben 
een gelijke blootstelling 
tegenover Boodschap 1 

Blootstelling t.o.v. Boodschap 2  H0 verworpen (P-value=0.032) 
 

Mannen en vrouwen hebben 
geen gelijke blootstelling 
tegenover Boodschap 2 

Blootstelling t.o.v. Boodschap 3  H0 verworpen (P-value= 
0.027) 
 

Mannen en vrouwen hebben 
geen gelijke Blootstelling 
tegenover Boodschap 3 

Blootstelling t.o.v. Boodschap 4  H0 aanvaard (P-value=0.362) 
 

Mannen en vrouwen hebben 
een gelijke blootstelling 
tegenover Boodschap 4 

Blootstelling t.o.v. Boodschap 5  H0 aanvaard (P-value=0.134) 
 

Mannen en vrouwen hebben 
een gelijke blootstelling 
tegenover Boodschap 5 

Blootstelling t.o.v. alle 
boodschappen 

H0 verworpen (P-value= 0.044) Mannen en vrouwen hebben 
hetzelfde blootstelling 
tegenover alle boodschappen 

6.3.5 FISCAAL ASPECT 
A) GESLACHT 

Figuur 25: Independent sample t-test Fiscaal aspect GESLACHT 

 

H0: Mannen en vrouwen hechten evenveel belang aan het fiscale aspect  

H1: Mannen en vrouwen hechten niet evenveel belang aan het fiscale aspect 

Het fiscale aspect is gemiddeld gezien belangrijk ongeacht geslacht. Dit zien we aan de gemiddelde 
score van mannen (M=4.5599) en vrouwen (M=4.3814) op dit construct.  

Uit de Levene’s test blijkt dat de varianties tussen mannen en vrouwen voor het belang van het fiscale 
aspect niet verschillend is, F(1,220) = 0.407, p=0.524 

De resultaten van de independent sample t-test geven aan dat het fiscale voordeel even belangrijk is 
voor mannen en vrouwen. Er is namelijk geen significant verschil in welke mate mannen (M=4.5599; 
SD=1.30960) en vrouwen (M=4.3814; SD=1.40632) aangeven het fiscale aspect belangrijk is, 
t(220)=0.972, p=0.332. Het (gemiddeld) verschil in de relevantie van het fiscale aspect voor mannen 
en vrouwen is 0.17851, met 95%-betrouwbaarheidsinterval [-0.18349; 0.54052].  
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A) GESLACHT 

Hypotheses Aanvaard/verworpen (alpha = 
0,05)  

Uitkomst 

Belang van fiscale aspect bij 
doneren  

H0 aanvaarden (P-waarde 
=0.332)  
> 0.05  

Het fiscale aspect bij het 
doneren is even belangrijk 
ongeacht geslacht. 

B) LEEFTIJD 

Figuur 26: Independent sample t-test Fiscaal aspect LEEFTIJD 

 

H0: Jongvolwassenen en ouderen hechten evenveel belang aan het fiscale aspect 

H1: Jongvolwassenen en ouderen hechten evenveel belang aan het fiscale aspect 

Het belang van het fiscale aspect bij donaties is voor elke leeftijdsgroep belangrijk. Zowel 
jongvolwassenen (M=4.3361) als ouderen (M=4.6172) vinden het fiscale voordeel opportuun. 

De resultaten uit de Levene’s test laten zien dat de er gelijkheid in varianties tussen jongvolwassenen 
en ouderen is voor het fiscale aspect bij doneren, F(1,220) = 0.252, p=0.616.  

Bij het analyseren van de independent sample t-test merken we geen significant verschil tussen het 
belang van het fiscale aspect voor jongvolwassenen (M=4.3361; SD=1.34414) en voor ouderen 
(M=4.6172; SD=1.37387) bij het doneren, t(220) = -1.533, p=0.127. Het (gemiddeld) verschil in het 
belang van het fiscale voordeel voor jongvolwassenen en ouderen is 0.18335, met 95%-
betrouwbaarheidsinterval [-0.64241; 0.8030].  

B) LEEFTIJD 

Hypotheses Aanvaard/verworpen (alpha = 
0,05)  

Uitkomst 

Belang van fiscale aspect bij 
doneren  

H0 aanvaarden (P-waarde =0. 
127)  
> 0.05  

Het fiscale aspect bij het 
doneren is even belangrijk 
ongeacht leeftijd. 

 

6.4 Bijlage 4 : Pearson correlatie 
Figuur 27: Pearson correlatie tussen Attitude en Fiscaal 
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Figuur 28: Pearson correlatie tussen Fiscaal en Vertrouwen 

 

Figuur 29: Pearson correlatie tussen Fiscaal en Blootstelling 

 

Pearson correlatie Organisme onderling 

Figuur 30: Pearson correlatie tussen Attitude en Vertrouwen 
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Figuur 31: Pearson correlatie tussen Vertrouwen en Blootstelling 

 

Figuur 32: Pearson correlatie tussen Attitude en blootstelling 

 

Pearson correlatie Organisme – Respons 

Figuur 33: Pearson correlatie tussen attitude en Donor 

 

Figuur 34: Pearson correlatie tussen Vertrouwen en Donor 
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Figuur 35: Pearson correlatie tussen Blootstelling en Donor 

 

C) Stimulus-Respons  

Figuur 36: Pearson correlatie tussen Stimulus en Respons 
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