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1 Inleiding 

Politieke participatie is een belangrijk element van onze huidige democratie: algemeen wordt 

aangenomen dat in een democratisch politiek systeem burgers voldoende mogelijkheden 

moeten hebben om te communiceren met beleidsmakers (Rosenstone en Hansen 1993; 

Verba, Schlozman en Brady 1995). Het civic voluntarism model, ontwikkeld door Verba, 

Schlozman en Brady (1995) veronderstelt dat participatie toegang tot bepaalde middelen 

vereist (zoals tijd, geld, politieke kennis), maar ook democratische vaardigheden (schrijven 

van brieven, actieve deelname aan discussies, leiden van vergaderingen, enz.). Van even groot 

belang is echter ook het mobilisatieaspect: burgers moeten gemobiliseerd en gerekruteerd 

worden opdat zij ook effectief actief zouden deelnemen aan het politieke en sociale leven 

(Clark 2000).  

De onderliggende assumptie van ons experiment is dat het medium dat wordt gebruikt om 

mensen te mobiliseren een effect heeft op de doeltreffendheid en het succes van de 

mobilisatie-inspanningen (Norris 2006). Deze vraag wordt des te relevanter als we weten dat 

de vrijwilligerssector in sneltempo aan het veranderen is. Traditionele vormen van 

persoonlijke (face-to-face) interactie worden vervangen door meer onpersoonlijke 

internetgemediëerde communicatie en mobilisatie (Polat 2005; Skocpol 2003). Voor velen 

vormt deze transitie een reden voor bezorgdheid. Zo wordt aangenomen dat 

internetmobilisatie en communicatie minder krachtig is en een minder socialiserend effect 

heeft dan de meer traditionele interactievormen (Putnam 2000).  

In dit hoofdstuk zullen we dieper ingaan op de causale relatie tussen mobilisatie en 

participatie. Meer specifiek zijn we geïnteresseerd in het effect van verschillende 

mobilisatievormen, namelijk het effect van webgebaseerde mobilisatie versus face-to-face 

mobilisatie op kennis en participatie. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een 
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experimenteel onderzoeksdesign. De focus in dit hoofdstuk ligt op institutionele directe 

mobilisatie, met andere woorden campagnes van sociale organisaties.  

 

1.1 De opkomst van internet mobilisatie 

Direct contact tussen politici en beleidsmakers enerzijds en burgers anderzijds vormt een 

belangrijke schakel in het proces dat burgers aanzet tot actieve politieke participatie. De 

campagne-inspanningen van partijen en organisaties om burgers te mobiliseren, waarbij de 

nodige informatie en redenen voor engagement worden aangereikt, vormen een belangrijke 

sleutelvariabele in de meeste politieke participatietheorieën. Het “gevraagd worden” is een 

belangrijke verklarende variabele wanneer men participatie wil verklaren. De algemene idee 

is dat individuen moeten worden gestimuleerd en gemotiveerd opdat zij zich ook 

daadwerkelijk zouden engageren in het sociale en publieke leven. Rosenstone en Hansen 

(1993) definiëren mobilisatie als “het proces waarin kandidaten, politieke partijen, activisten 

en groepen enerzijds, mensen overhalen om te participeren”. Mobilisatie kan echter via 

verschillende kanalen en manieren verlopen. Organisaties en politieke partijen contacteren 

burgers op verschillende manieren, bijvoorbeeld via brochures, campagnefilmpjes, de radio, 

persoonlijk contact, enz. We kunnen verwachten dat verschillende mobilisatie-instrumenten 

op een andere manier werken en bijgevolg ook een andere impact zullen hebben op het 

politieke engagement van burgers, het electoraat of de specifieke doelgroep. 

Persoonlijk face-to-face contact is een van de oudste mobilisatievormen en wordt ook vaak 

gezien als de meest doeltreffende methode. Heel wat aandacht is uitgegaan naar de relatie 

tussen direct individueel contact enerzijds en politieke participatie anderzijds. De meeste 

studies ondersteunen de these dat persoonlijk contact en face-to-face mobilisatie een 

significante invloed uitoefent op het politieke engagement van burgers. 

Meer bepaald in het domein van de electorale campagnevoering is er heel wat onderzoek 

gedaan naar de invloed van face-to-face mobilisatie. Zowel experimenteel als niet-

experimenteel onderzoek heeft hier aandacht aan besteed. Niet-experimenteel onderzoek 

maakt voornamelijk gebruik van survey-data waarbij de onderzoekers moeten werken met 

zelfgerapporteerde electorale mobilisatie en opkomst (Huckfeldt en Sprague 1992; Kramer 

1970; Rosenstone en Hansen 2003). Survey-onderzoek laat echter niet toe om ook effectief 

causale uitspraken te doen over campagne-inspanningen en de kiezersopkomst.  

Partijaanhangers en kiezers met een sterke politieke interesse maken een veel grotere kans 

om te worden gecontacteerd door partijen. Dit mechanisme kan resulteren in een 

schijnrelatie tussen beide variabelen (Gerber en Green 2000). 

Experimentele studies daarentegen kunnen controleren voor belangrijke ‘storende’  effecten 

waardoor het wel mogelijk is om causale uitspraken te doen. Harrold Gosnell (1927) is een 

van de eerste onderzoekers die heeft getracht om het effect te meten van verschillende 

campagne-instrumenten op de kiezersopkomst. De resultaten gaven een stijging van 9% aan 

voor de kiezersopkomst voor de lokale verkiezingen in Chicago als gevolg van persoonlijke 

face-to-face mobilisatie. Meer recent zijn een reeks veld experimenten uitgevoerd door 

Gerber en Green in de Verenigde Staten (1999, 2000), die aantonen dat direct contact, en 

dan vooral deur- aan –deur canvassen, leidt tot een significante stijging in de 

kiezersopkomst. Deze resultaten werden bekrachtigd door een gelijkaardige studie in het 
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Verenigd Koninkrijk (Brannan en John 2006). In deze studie werd aangetoond dat deur-aan-

deur canvassen de kiezersopkomst met 7 procent heeft laten toenemen.  

Face-to-face mobilisatie bleek ook doeltreffend te zijn voor andere doeleinden dan enkel het 

stimuleren van de electorale opkomst. Jason en collega’s (1984) demonstreerden dat 

persoonlijk contact leidde tot een grote bereidwilligheid om op vrijwillige basis bloed te 

doneren. Reams en Ray (1993) toonden met hun studie aan dat deur-aan-deur canvassen 

zeer doeltreffend was in het overhalen van burgers om deel te nemen aan een specifiek 

project om huisvuil te recycleren. 

We kunnen dus aannemen dat face-to-face mobilisatie een efficiënte methode is om burgers 

te mobiliseren. De keerzijde van deze methode is echter dat het een zeer veeleisende en 

tijdsintensieve methode is om potentiële deelnemers te bereiken.  Als gevolg daarvan hebben 

politieke partijen en organisaties de neiging om hun mobilisatie-inspanningen te beperken 

tot een specifiek doelpubliek. Een specifiek doelpubliek waarvan wordt verwacht dat de kans 

het grootst is dat zij ook effectief zullen participeren (Gerber en Green 2000). 

Met de opkomst van het Internet werden heel wat nieuwe mogelijkheden ontdekt voor 

partijen en organisaties om burgers te mobiliseren. Meer nog, verscheidene onderzoekers 

hebben zelfs geclaimd dat het gebruik van dit medium zou leiden tot een meer democratisch 

functioneren van onze samenleving (Davis en Owen 1998). Jaar na jaar zien we dat het 

internet een steeds grotere rol speelt in de politieke communicatie en campagnevoering 

(Howard 2006; Vissers en Hooghe 2009). Het merendeel van de politieke partijen, 

instellingen en organisaties investeren heel wat tijd en geld in hun online aanwezigheid. 

Partijen, kandidaten en organisaties hebben sinds een aantal jaren een hele waaier aan 

nieuwe mogelijkheden om zich online te laten horen en campagne te voeren. We kunnen zelfs 

een stap verder gaan en zeggen dat de nieuwe informatie en communicatie technologieën 

hebben gezorgd voor een ommekeer in onze huidige politieke communicatie en 

mobilisatiestrategieën. Vooral voor transnationale mobilisatie is het internet een onmisbaar 

instrument geworden. Dit leidt ons tot de vraag hoe doeltreffend online communicatie nu 

juist is. Ondanks verscheidene onderzoeksinspanningen is men in de academische wereld 

nog steeds niet tot een consensus gekomen omtrent de theoretische inslag van het politieke 

internetgebruik en de impact op het politieke gedrag van de gebruikers. Is het mogelijk dat 

internetgemediëerde mobilisatie hetzelfde effect heeft als de traditionele face-to-face 

mobilisatie? Het doel van onze experimenten is om het mobilisatie-effect van beide 

mobilisatie-instrumenten te vergelijken. Onze hoofdonderzoeksvraag luidt als volgt: Is 

Internet even doeltreffend als face-to-face contact voor het mobiliseren van politieke 

participatie? 

De mobilisatieliteratuur leidt ons tot de hypothese dat face-to-face mobilisatie meer 

doeltreffend is in het stimuleren van politiek engagement dan internetgemediëerde 

mobilisatie. Naast de participatie-uitkomst, spelen cognitieve variabelen en attitudes zoals 

politieke kennis en betrokkenheid een belangrijke rol in het mobilisatieproces. Daarom 

worden deze variabelen ook mee opgenomen in onze studie. In het algemeen zijn academici 

het over eens dat er een positieve relatie bestaat tussen politieke kennis, daadkracht en 

politieke participatie (Delli Carpini en Keeter 1996; Neuman, Just en Crigler 1992; Verba et 

al. 1995). De relatie tussen kennis en participatie kan worden verklaard aan de hand van 

verschillende mechanismen (Moy, Torres, Tanaka en McCluskey 2005). Eerst en vooral kan 

politieke kennis politieke betrokkenheid bevorderen door het aanreiken van de nodige 
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mobilisatie-informatie waarbij burgers worden geïnformeerd over de verschillende 

participatie mogelijkheden die nodig zijn om ook effectief te kunnen participeren (zie vb. 

Rosenstone en Hansen, 1993). Ten tweede geven verscheidene onderzoekers aan dat 

politieke kennis ook politieke interesse en het gevoel van daadkracht (efficacy) kan 

stimuleren (zie vb. Verba et al. 1995). Ten slotte kan politieke kennis de participatie-‘kosten’ 

verlagen waardoor het gemakkelijker en meer voordeliger wordt om te participeren (Delli 

Carpini en Keeter 1996).  

Mobilisatiecampagnes zijn dus niet uitsluitend gericht op het stimuleren van actieve 

participatie, zij kunnen ook ontwikkeld zijn om kennis en informatie te verspreiden over een 

bepaald onderwerp, of om de interesse en gevoeligheid voor een bepaald onderwerp te 

verhogen. Daarom hebben we niet enkel participatie als afhankelijke variabele opgenomen in 

onze analyses, maar ook het kennisniveau en issue salience (belang van het onderwerp)  van 

de deelnemers aan de mobilisatie-experimenten.  

Ook als we kijken naar de leereffecten geeft het huidige onderzoek geen eenduidig antwoord. 

Mediagebruik en media-attentie kan worden gezien als een belangrijke bron voor politieke 

kennis, maar anderzijds worden de media ook bekritiseerd als een van de oorzaken van het 

afnemende politieke engagement (Putnam 2000). De relatie tussen de media-inhoud, 

politieke kennis en participatie gaat van de media malaise theorie (Robinson 1976), over het 

effect van de virtuele cirkel (Norris 2000), tot het mobilisatie effect. Een groot aantal studies 

heeft het effect onderzocht van televisie en de krant (vb. De Vreese en Boomgaarden 2006; 

Delli Carpini en Keeter 1996; Graber 1990; Moy et al. 2005; Neuman et al. 1992) of het effect 

van het kijken naar verschillende kanalen en programma’s op televisie (bv. Hooghe 2002; 

Norris 2001; Putnam 2000). Empirische studies over de relatie tussen nieuwsmedia gebruik 

en het leereffect tonen hoofdzakelijk aan dat print media meer doeltreffend zijn dan televisie 

in het communiceren van informatie. Het is echter nog niet duidelijk hoe ICT media te 

plaatsen valt in deze hiërarchie van meest doeltreffende media om informatie over te dragen.  

Onderzoekers formuleren verschillende redenen waarom andere mediakanalen een 

verschillend effect kunnen hebben (Miller en Reese 1982). Afhankelijk van het format 

(gesproken woord, print media, audiovisueel,…) zijn bepaalde media beter geschikt om 

dramatische, gedetailleerde of abstracte informatie over te brengen. Daarenboven vergen 

verschillende media, zoals online lezen, face-to-face communicatie, andere informatie 

verwerkingsvaardigheden (Miller en Reese 1982).  

Naast het leereffect van face-to-face communicatie zullen we ook onderzoeken in welke mate 

internetgemediëerde communicatie een doeltreffend middel kan zijn voor het overdragen 

van informatie. Het is bijzonder interessant een vergelijking te maken tussen beide 

mobilisatie-instrumenten aangezien dit ‘nieuwe’ interactieve medium heel wat gelijkenissen 

vertoont met de traditionele face-to-face communicatie. Bepaalde online kenmerken zoals 

politieke discussiefora, blogs, politieke mailinglijsten, user-groups, zijn in heel wat opzichten 

(vb. interactiviteit en doel) gelijkaardig aan de face-to-face bijeenkomsten en canvassen 

(Norris 2006). Aangezien steeds meer mensen het internet gebruiken voor het opzoeken van 

politieke informatie zal dit zeker een effect hebben op het kennisniveau van deze 

internetgebruikers. Studies over de impact van het internetgebruik leggen voornamelijk de 

nadruk op de frequentie van het internetgebruik en de verschillende activiteiten waarvoor het 

internet wordt gebruikt. Sommige auteurs geven aan dat internetgebruik voor het opzoeken 

van informatie in het algemeen, mede zorgt voor een stimulans van de politieke kennis, 
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daadkracht en participatie van de gebruikers (vb. Delli Carpini 2000; Kenski en Stroud 2006; 

Pasek, Kenski, Romer en Jamieson 2006). Anderen menen een negatieve link te vinden 

tussen internetgebruik en politieke en sociale participatie (vb. Nie en Erbring 2002).   

  

 

2 Onderzoeksdesign 

De mobilisatie-experimenten waarbij face-to-face mobilisatie wordt vergeleken met de online 

tegenhanger werden ontwikkeld rond het thema ‘opwarming van de aarde’. We hebben voor 

dit onderwerp gekozen, omdat dit thema in beide onderzoekslanden, nl. België en Canada 

een relevant onderwerp is. Daarnaast waren we er zo goed als zeker van dat dit onderwerp 

ook tijdens het verloop van het experiment niet aan relevantie zou inboeten. Bovendien biedt 

de klimaatsveranderingproblematiek de mogelijkheid om burgers te mobiliseren voor 

specifieke gedragsveranderingen.  

De experimentele campagne werd gevoerd door een (fictieve) milieu organisatie die de 

deelnemers via verschillende mobilisatiekanalen heeft gemobiliseerd. Deze experimenten 

zijn in verschillende opzichten vernieuwend: de focus ligt op jongeren, het effect van 

verschillende campagne-instrumenten wordt onderzocht in twee verschillende landen, de 

inhoud van de verschillende communicatie-instrumenten werd constant gehouden waardoor 

enkel het medium zelf varieert. Deze innovatieve aspecten zullen hieronder verder uitgebreid 

worden besproken. 

 

2.1 Pre- en Post-test 

De experimenten laten de onderzoekers toe om zowel te controleren voor de informatie 

waaraan de subjecten worden blootgesteld als voor het medium dat wordt gebruikt om deze 

informatie over te brengen. Daarenboven zorgt het pre-test post-test design ervoor dat 

verschillen tussen voor en na in het kennisniveau, attitudes en gedrag kan worden gemeten. 

Het feit dat we deze strategie toepassen op een steekproef (n=418) uit twee verschillende 

onderzoekspopulaties in België en Canada, maakt dat we de externe validiteit van onze data 

tot op zekere hoogte kunnen veilig stellen. We willen er ook op wijzen dat in een groot deel 

van het experimenteel onderzoek de tendens bestaat om enkel te focussen op korttermijn 

effecten van de experimenten. Het zijn vooral pragmatische redenen die hieraan ten 

grondstal liggen, zo is het niet altijd gemakkelijk om een aantal maanden na het experiment 

zelf respondenten terug te contacteren. Tot op de dag van vandaag blijven langtermijn 

experimenten ondervertegenwoordigd. We hebben ervoor gekozen om ook de (middel)lange 

termijn effecten mee op te nemen in onze studie door het creëren van twee post-test 

metingen.  De eerste post-test werd onmiddellijk na het experiment uitgevoerd (op dezelfde 

dag), de tweede post-test werd drie maanden later uitgevoerd. 

 

2.2 Respondenten 

In totaal hebben 307 respondenten deelgenomen aan de studie, waarvan 167 uit België en 

140 uit Canada. Alle respondenten werden geconfronteerd met dezelfde mobilisatie-

informatie waarbij enkel de taal varieerde: Nederlands in België en Frans in Canada. De 
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onderzoekers hebben uitzonderlijke aandacht besteed aan de vergelijkbaarheid van de 

informatie in beide landen. 

Sommige studies wijzen op de dalende electorale participatie bij jongeren, alsook op de 

achteruitgang van andere vormen van engagement aan het sociale leven (Blais, Gidengil, 

Nadeau en Nevitte 2002; Putnam 2000). Dit is meteen ook een van de hoofdredenen 

waarom wij hebben gekozen om deze experimentele studie te richten op jongeren. Daarvoor 

hebben wij universiteitsstudenten uit verschillende studiejaren en over verschillende 

faculteiten en studierichtingen gerekruteerd (voor België de studenten van de Katholieke 

Universiteit Leuven en voor Canada de studenten van de Université de Montréal). De 

studenten werden gerekruteerd op vrijwillige basis in een driestappen onderzoeksproject, 

waarbij in de eerste stap, op het moment van de rekrutering, de pre-test vragenlijst werd 

ingevuld en een afspraak gemaakt voor de experimentele sessie. Aan de respondenten die 

zich hadden ingeschreven voor de experimentele sessie werd een algemene beschrijving 

gegeven van de verschillende activiteiten zonder dat aan hen werd meegedeeld aan welke 

activiteit zij zouden deelnemen. De respondenten konden de tijd en het uur kiezen van de 

activiteit en werden nadien ad random verdeeld over de verschillende condities.  

 

2.3 Experimentele manipulaties 

Elke activiteit (experimentele conditie) werd aan de respondenten voorgesteld als een 

campagneactiviteit van een niet-gouvernementele milieuorganisatie. Zoals eerder werd 

vermeld werden de activiteiten georganiseerd rond ‘de opwarming van de aarde’, een 

onderwerp dat hoog scoort in de algemene interesse van jongeren (Pleyers 2004).  Om een 

selectievertekening in het rekruteringsproces te voorkomen werd het onderwerp van de 

activiteiten niet vooraf meegedeeld aan het doelpubliek. Aan de subjecten werd enkel verteld 

dat een niet-gouvernementele organisatie een campagne-instrument zou voorstellen en dat 

zij graag de mening zouden weten van jongeren over dit instrument en wat er eventueel zou 

kunnen worden aan verbeterd.  

De (fictieve) internationale niet-gouvernementele milieu organisatie die gebruikt werd voor 

de mobilisatiecampagne, droeg de naam Climate Action. Deze fictieve organisatie werd 

gecreëerd op basis van de karakteristieken van twee welontwikkelde milieuorganisaties, 

Greenpeace en ENvironnement JEUnesse (ENJEU). Twee belangrijke redenen lagen aan de 

basis voor deze strategie. Ten eerste, aangezien we geïnteresseerd zijn in het effect van 

verschillende campagne-instrumenten was het belangrijk dat alle respondenten, 

uitgezonderd de controle groep, werden blootgesteld aan exact dezelfde informatie waarbij 

enkel het medium zelf varieerde. Volledige controle over het format en de inhoud van de 

verschillende mobilisatie-instrumenten in beide landen was van cruciaal belang.  De enige 

mogelijke aanpak hier was het opzetten van een fictieve mobilisatiecampagne door een 

fictieve organisatie. Bestaande organisaties hebben immers eigen campagne-instrumenten en 

een eigen website die ook tijdens het verloop van de studie zouden kunnen worden aangepast 

en geüpdatet. Bovendien is de kans reëel dat de campagne-instrumenten niet identiek 

zouden zijn in België en Canada. Zo is ook gebleken dat het niet mogelijk is om alle 

elementen uit een complexe weluitgebouwde website van een organisatie te integreren in een 

mobilisatie-instrument dat zou kunnen worden gebruikt voor onderstaand experiment. Ten 

tweede was het voor het onderzoek belangrijk dat er vermeden werd dat de respondenten 
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reeds een voorgevormde mening hadden over de organisatie dat mogelijk zou kunnen leiden 

tot een vertekening van de resultaten. Door het gebruiken van een fictieve organisatie was het 

mogelijk om te voorkomen dat de subjecten reeds een bepaalde (al dan niet negatieve) visie 

hadden over de mobilisatieorganisatie, bijvoorbeeld door negatieve media-aandacht, 

mobilisatiecampagnes, het algemene politieke klimaat. Hoewel we (met goedkeuring van de 

organisatie) informatie hebben gebruik van Greenpeace werd de naam ‘Greenpeace’ nooit 

vermeld tijdens het experiment.  

Om de impact van internet en face-to-face mobilisatie op de kennis, attituden en gedrag van 

de respondenten na te gaan hebben we vier mobilisatie-instrumenten ontwikkeld. De 

mobilisatie-instrumenten zijn inhoudelijk hetzelfde, maar variëren in de mate van 

interactiviteit (interactief versus niet-interactief) en de mate van technologische complexiteit 

(traditionele face-to-face communicatie versus gesofisticeerde website). Elke respondent 

werd ad random toegewezen aan één van de vier condities. Naast de vier experimentele 

mobilisatiecondities werd in het design ook een controlegroep voorzien.  In de 

experimentenreeks werden twee conventionele en vaak gebruikte face-to-face mobilisatie 

instrumenten getest: 

1. Een presentatie door een spreker (de face-to-face niet-interactieve conditie) 

2. Een rollenspel (de face-to-face interactieve conditie) 

Daarnaast werden ook twee webgemediëerde mobilisatie-instrumenten getest: 

3. Een basis website (de niet-interactieve websiteconditie) 

4. Een meer gesofisticeerde versie van dezelfde website (de interactieve website 

   conditie). 

Alle mobilisatie-instrumenten bevatten dezelfde wetenschappelijke en mobilisatie- 

informatie. Voor de inhoudelijke samenstelling van de instrumenten werd samengewerkt met 

Greenpeace en ENvironnement JEUnesse.  

Naast de mobilisatie-interventies hebben we ook een controlegroep mee opgenomen in het 

design: 

5. Aan de deelnemers van de controle groep werden twee afleveringen van de   

televisiereeks ‘The Simpsons’ getoond.  

De afleveringen bevatten geen mobilisatie-informatie, noch enige politieke of 

milieugerelateerde informatie.  

 

2.4 Rekrutering 

De deelnemers werden gerekruteerd op de universiteitscampus voor de pauze of aan het 

einde van een les waarbij het onderzoeksproject werd voorgesteld aan de studenten. Aan de 

geïnteresseerde studenten werd gevraagd om de pre-test vragenlijst in te vullen (15 à 30 

minuten) waarin gepeild werd naar algemene opinies over het sociale leven, politieke 

attitudes en participatie, en over kennis en engagement gerelateerd aan de 

klimaatsverandering en opwarming van de aarde. Na het invullen van de vragenlijst werd een 

afspraak (dag en tijd) gemaakt voor de experimentele activiteit. Het onderzoeksteam zorgde 

nadien voor een ad random verdeling van de experimentele condities. De experimentele 
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sessie vonden 7 à 10 dagen na de rekrutering plaats. De activiteiten, in zowel België als 

Canada, werden uitgevoerd in de herfst van 2008 uitgespreid over een periode van 3 

maanden. 

Bij aanvang van de experimentele sessie werd door een van de onderzoekers een korte 

introductie gegeven over het verloop van de activiteit en de (fictieve) NGO. Aan elke 

deelnemer (met uitzondering van de controlegroep) werd een introductiebrief over de NGO 

Climate Action gegeven. Op die manier konden de onderzoekers verzekeren dat alle 

deelnemers exact dezelfde informatie over de NGO kregen. Elke deelnemer nam slechts deel 

aan één activiteit. Voor de activiteit werden de respondenten opgedeeld in groepen van 

gemiddeld 15 respondenten. De activiteit zelf duurde ongeveer 30-45 minuten. Daarna werd 

aan de deelnemers gevraagd om een korte post-test vragenlijst in te vullen (10 à 20 minuten). 

Aan het einde van de sessie werden de participanten voorzien van een financiële compensatie  

en werd meegedeeld dat zij binnen 3 maanden per post een laatste vragenlijst zouden 

ontvangen. Aan elke experimentele conditie namen 30-60 studenten deel, waarvan 140 

studenten in Canada en 167 studenten in België (zie tabel 1). 

 

Tabel 1. Deelnemers aan de experimenten 

 Totaal Vrouwen Mannen Canada België 
Niet-interactieve website 71 45 26 31 40 

Interactieve website 56 35 21 28 28 

Presentatie 59 39 20 25 34 

Rollenspel 55 35 20 29 26 

Controlegroep 66 37 29 27 39 

Totaal  307 191 116 140 167 

 

 

2.5 Onderzoeksprotocol 

De experimentele mobilisatiecondities werden zo samengesteld dat zij het format hadden van 

een levensechte informatiecampagne van een milieuorganisatie. Voor de niet-interactieve 

face-to-face conditie werd een professionele spreker (van Greenpeace of ENJEU) voorgesteld 

als een medewerker van Climate Action. Tijdens de presentatie werd ook gebruik gemaakt 

van PowerPoint slides. Het format van de presentatie was gelijkaardig aan de 

mobilisatiepresentaties die bovenstaande organisaties geven in scholen en organisaties. Voor 

de interactieve face-to-face conditie werd met de deelnemers een rollenspel gespeeld dat 

werd geleid door dezelfde spreker als in de niet-interactieve conditie. In het rollenspel werd 

een internationale conferentie over de opwarming van de aarde gesimuleerd waarbij de 

deelnemers werden verdeeld in groepjes van 2 tot 3 personen. Aan elke groep werd een rol 

toegekend die een van de zes betrokken actoren voorstelde: de industrie lobby, een ‘groene’ 

politieke partij, een studentengroep, bewoners van de bedreigde Tuvalu eilanden, een Niet-

gouvernementele milieuorganisatie en een politieke partij die overheidsinmenging 

hieromtrent verwerpt. De groepjes werden voorzien van spelkaarten waarin de rol werd 

uitgelegd en de deelnemers werden voorzien van alle nodige informatie over de eigen actor, 

de standpunten met betrekking tot de opwarming van de aarde en de voorgestelde acties om 

de klimaatsverandering tegen te gaan. Tijdens het rollenspel was het de bedoeling dat de 
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verschillende actoren op een zo overtuigende manier de anderen probeerden de overtuigen 

van de eigen beleidsacties. De webgemediëerde activiteiten vonden plaats in een van de 

computerlabo’s op de universiteitscampus. Aan de studenten werd gevraagd de website van 

de organisatie Climate Action te browsen. Voor de niet-interactieve conditie werd de niet-

interactieve website aan de studenten voorgesteld, deze website bestond hoofdzakelijk uit 

tekst. Voor de tweede webgemediëerde conditie werd gebruik gemaakt van de interactieve 

website die voorzien was van een reeks interactieve toepassingen zoals een discussieforum, 

een opiniepol, enz1. Aan de respondenten van de controle groep werden twee afleveringen 

van Thee Simpsons getoond (2 x 20 minuten).  

Drie maanden na de experimentele activiteit werden de studenten per post gecontacteerd en 

gevraagd om een laatste post-test vragenlijst in te vullen. De bijgevoegde brief omvatte alle 

indicaties die nodig waren om de vragenlijst te vervolledigen en de contactinformatie van het 

onderzoeksteam. In de brief werd ook meegedeeld dat de respondenten die de vragenlijst 

ingevuld terugstuurden kans maakten op een cadeaubon.  Om de response rate zo hoog 

mogelijk te houden werd de ‘Dilman’-methode toegepast. Als het onderzoeksteam binnen de 

10 dagen na het versturen van de vragenlijst geen antwoord had ontvangen werd de 

respondent telefonisch gecontacteerd. In een tweede stap werd een nieuwe vragenlijst 

opgestuurd. Als ook dit niet resulteerde in een positief antwoord werd de respondent voor 

een laatste keer telefonisch gecontacteerd. Deze methode resulteerde in een bevredigende 

response rate van 90.7 % voor België en 81.2% voor Canada2.   

Drie weken na de laatste reminder call werd de debriefing verstuurd naar alle respondenten 

die hadden deelgenomen aan een van de activiteiten. In deze brief werd informatie gegeven 

over de objectieven van het onderzoeksproject, de controle groep, de niet-gouvernementele 

organisatie Climate Action, bekendmaking van de resultaten en de formaliteiten omtrent de 

publicaties, de contactinformatie van de onderzoekers en van de betrokken 

milieuorganisaties en  de informatie over de cadeaucheques. 

 

Figuur 1. Tijdsschema van de experimenten 

Golf I 

Rekrutering 

Invullen van de Pre-Test 

Afspraak voor de experimentele sessie 

Week 1 

(op dezelfde dag) 

   

Golf II 
Experimentele sessie 

Invullen van Post-Test1 

Week 2 of 3 

(op dezelfde dag) 

   

Golf III 
Versturen van Post-Test2 

en herinneringen 

Week 18 tot 

week 24 

   

Debriefing Debriefing van de respondenten Week 27 

                                                        

1 De websites werden enkel online gezet tijdens de experimentele activiteit zelf.  
2 Dit zijn de response rates van post-test1 naar post-test2.  
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2.6 Uitval 

Oorspronkelijk hebben 486 studenten deelgenomen aan een van de experimentele 

activiteiten, waarvan 239 Canadese studenten en 247 Belgische studenten. Van deze 

respondentengroep heeft 81.2% van de Canadese studenten en 90.7% van de Belgische 

studenten de tweede post-test vragenlijst ingevuld teruggestuurd.  Er zijn geen significante 

verschillen in de uitval voor de controle groep in vergelijking met de andere experimentele 

condities. In beide landen lag de uitval iets hoger voor de mannelijke studenten. Er zijn geen 

significante verschillen in de uitval wat betreft de afhankelijke variabelen kennis, issue 

salience en participatie intentie.  

 

3 Afhankelijke variabelen 

3.1 Kennis over de opwarming van de aarde 

Algemeen wordt aangenomen dat een zeker niveau van kennis (over het onderwerp) een 

eerste noodzakelijke stap is om te kunnen overgaan tot gedragsverandering en actieve 

participatie (Delli Carpini en Keeter 1996; Verba et al. 1995).  In de pre-test en eerste post-

test vragenlijst werd kennis over de opwarming van de aarde gemeten voor en na de 

mobilisatieactiviteit. Kennis werd in beide tijdsmomenten gemeten aan de hand van vijf 

meerkeuzevragen: over de definitie van het broeikaseffect, de definitie van een ecologische 

voetafdruk, het verbruik van spaarlampen, de landen die niet hebben deelgenomen aan het 

Kyoto-protocol en over het CO2-verbruik van de westerse industriële landen. In de tweede 

post-test vragenlijst werden twee van de vijf vragen vervangen door een nieuwe vraag over de 

productie van methaan en het verbruik van verschillende energiebronnen. (Zie appendix 1 

voor de exacte bewoording van de vragen.) Voor de analyse van de resultaten hebben we een 

kennisschaal gecreëerd waarbij de juiste antwoorden voor de vijf meerkeuzevragen werden 

opgeteld. Dit laat ons toe om het leereffect na te gaan van de verschillende mobilisatie-

instrumenten. 

 

3.2 Belang van het onderwerp (issue salience) 

Verschillende studies tonen aan dat er een sterk verband bestaat tussen attituden en 

gedragingen, met andere woorden tussen gevoelens van politieke daadkracht (het gevoel dat 

men invloed kan uitoefenen op het politieke proces en beleidsmakers), het belang dat men 

aan het onderwerp hecht en politieke participatie (Verba et al. 1995).  Als burgers een 

bepaald sociaal of politiek onderwerp als zeer belangrijk en waardevol ervaren, dan wordt 

verwacht dat burgers sneller geneigd zullen zijn om zich sociaal of politiek te engageren om 

zo een invloed te kunnen uitoefenen op het beleidsproces.  

De mate waarin de respondenten belang hechten aan het onderwerp ‘de opwarming van de 

aarde’ werd gemeten aan de hand van een standaard ‘donatie’-vraag die vaak wordt gebruikt 

in experimenteel onderzoek. Hierbij werd aan de respondenten gevraagd als zij 100 

Euro/Dollar zouden krijgen, op welke manier zij dit bedrag zouden verdelen over vijf niet-

gouvernementele organisaties, waaronder twee milieuorganisaties, nl. Greenpeace en de 

fictieve organisatie Climate Action. De exacte vraagstelling is terug te vinden in Appendix 1. 
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Voor de constructie van de schaal werden de donaties voor beide milieuorganisaties opgeteld. 

Deze variabele werd in alle drie de golven op exact dezelfde manier gemeten. 

 

3.3 Participatie met betrekking tot de opwarming van de aarde 

Het is algemeen erkend dat in de laatste decennia het algemene niveau van het politieke 

engagement sterk is gedaald. Men is het echter minder eens of dit nu al dan niet te maken 

heeft met een transitie in de participatievormen zelf (Stolle en Hooghe 2005).  Zo lijkt de 

globalisering en de opkomst van de nieuwe communicatie en informatie technologieën de 

huidige participatievormen eerder te sturen in de richting van de meer individuele 

participatie (Ion 1994; Ion en Ravon 1998).   

Om de impact na te gaan van de verschillende mobilisatie-instrumenten op het 

participatieniveau van de respondenten hebben we in de pre- and post-test vragenlijsten een 

klassieke batterij met politieke participatie-items opgenomen en een participatiebatterij 

specifiek met betrekking tot de opwarming van de aarde. In de pre-test werd participatie 

tijdens het voorbije jaar bevraagd, in de eerste post-test werd de participatie-intentie 

bevraagd voor dezelfde items. In de tweede post-test werd participatie tijdens de voorbije 

drie maanden bevraagd, dit is dus participatie sinds de mobilisatieactiviteit. Voor de 

participatiebatterij specifiek met betrekking tot de klimaatsverandering werd aan de 

respondenten gevraagd of zij een van volgende activiteiten hadden gedaan of de intentie 

hadden te doen met “als doel om de uitstoot van de vervuilende gassen (vb. CO2) te 

verminderen of de opwarming van de aarde tegen te gaan”: vaker het openbaar vervoer 

nemen; meer informatie over de opwarming van de aarde opzoeken in brochures (zowel 

magazines als online); te voet gaan of de fiets nemen voor kortere afstanden; proberen om 

minder elektriciteit te verbruiken; minder vlees eten; thuis in het algemeen de verwarming 

lager zetten; informatie over de opwarming van de aarde geven aan familie; vrienden of 

collega’s; douches nemen in plaats van een bad/kortere douches nemen; meer lokale 

producten kopen; minder airconditioning gebruiken in de zomer; deelnemen aan een 

ecologische activiteit of evenement; alle “machines” uitzetten wanneer je ze niet gebruikt; 

papierverbruik verminderen en/of het gebruikte hergebruiken; recycleren; de verwarming 

lager zetten ‘s nachts en bij het verlaten van het huis; stemmen voor een partij die staat voor 

het tegengaan van de opwarming van de aarde.  Omwille van de vergelijkbaarheid tussen de 

verschillende golven hebben we besloten om de items die een speciale setting of campagne 

vereisen te weren uit de analyses. Voor de constructie van de participatieschaal hebben we 

drie items geweerd uit de oorspronkelijke batterij, nl. stemmen, deelname aan een activiteit 

en het reduceren van het airconditioninggebruik in de zomer.  De participatieschaal is een 

somschaal waarbij de ‘positieve’ antwoorden van de overige veertien items werden opgeteld. 

Analyse van de post-test1 participatie schaal laat ons toe om het korte termijn effect van de 

mobilisatieactiviteiten op de participatie-intentie na te gaan. Analyse van de 

participatieschaal uit de tweede post-test maakt het mogelijk om ook een zicht te krijgen op 

de middellange termijn effecten van de verschillende mobilisatiecondities. 
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4 Analysemethoden 

Voor het analyseren van de data en het testen van onze hypothese hebben we gebruik 

gemaakt van hiërarchische regressies. Een hiërarchische regressie voegt een extra dimensie 

toe aan de resultaten door stapsgewijs nieuwe variabelen toe te voegen aan een traditionele 

regressie analyse (Cohen, Cohen, West en Aiken 2003). We gebruiken hier deze 

analysetechniek om de impact van de experimentele condities na te gaan onder controle van 

de pre-test waarden en het land waar het experiment is uitgevoerd. In de analyses worden de 

twee face-to-face condities en de twee webcondities samengenomen.  

Een hiërarchische regressie analyse laat ons toe om de impact van beide experimentele 

mobilisatiecondities te vergelijken met de controlegroep terwijl we controleren voor de pre-

test scores en het land waar het experiment is uitgevoerd. Deze pre-test controle zorgt ervoor 

dat de post-test scores worden aangepast aan eventuele verschillen in pre-test waarden.  Het 

was een bewuste beslissing om niet te werken met verschilscores (tussen pre-test en post-

test), omdat de afhankelijke variabele ‘participatie met betrekking tot de opwarming van de 

aarde’ werd gemeten in twee verschillende tijdsperiodes. Participatie voorafgaand aan het 

experiment werd gemeten over een periode van twaalf maanden, participatie in de tweede 

post-test omvat slechts drie maanden.  

In een tweede stap testen we onze werkhypothese aan de hand van geplande contrasten. Het 

eerste contrast test of de twee mobilisatiecondities samen, dit is de webgroep en de face-to-

face groep samen, beter presteren dan de controlegroep (web=1, face-to-face=1, controle=-2). 

Het tweede contrast laat ons toe om de face-to-face superioriteitshypothese te testen (face-to-

face=1, web=-1, controle=0). Omwille van de vergelijkbaarheid tussen de afhankelijke 

variabele hebben we ervoor gekozen om dezelfde analysetechniek te gebruiken voor alle 

afhankelijke variabelen, nl. kennis, belang van het onderwerp en participatie. 

 

 

5 Resultaten 

5.1 Kennis over de opwarming van de aarde 

Om de invloed van de twee mobilisatiecondities (web en F2F) na te gaan op het kennisniveau 

over de opwarming van de aarde van de respondenten werd een hiërarchische 

regressieanalyse uitgevoerd met de experimentele condities, het land en de oorspronkelijke 

kennis over het onderwerp (pre-test waarde) als onafhankelijke variabelen en kennis 

onmiddellijk na het experiment (post-test 1) als afhankelijke variabele. Tabel 2 geeft de 

resultaten weer van de hiërarchische regressies waarin de twee hoofdeffecten worden getest 

en waarbij de controlegroep steeds als referentiegroep wordt beschouwd. In de tweede 

hiërarchische regressie testen we vervolgens de twee hypothesen, waarbij het eerste contrast 

test of beide mobilisatiegroepen samen beter presteren op de kennisschaal dan de 

controlegroep. Het tweede contrast gaat na of we voor de respondenten uit de face-to-face 

groep een groter leereffect zien dan voor diegenen uit de webgroep.   
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In de eerste stap (blok 1) werd het oorspronkelijke kennisniveau over de opwarming van de 

aarde opgenomen, dat is het kennisniveau in de pre-test, als eerste controlevariabele. De 

resultaten uit tabel 2 tonen aan dat de mobilisatieactiviteiten een sterker leereffect hadden 

voor de studenten die reeds hoger scoorden op de kennisschaal in de pre-test. In de tweede 

stap (blok 2) werd de landencontrole toegevoegd aan het model als extra controlevariabele 

om de interne validiteit van de resultaten te verbeteren. De experimenten werden in zowel 

België als Canada uitgevoerd, het is dus ook mogelijk dat een deel het effect toe te schrijven is 

aan contextuele verschillen en dus niet aan de mobilisatiestimuli zelf. De resultaten tonen 

echter aan dat de landenvariabele geen significante voorspeller is voor het leereffect op korte 

termijn. Ook de verklaarde variantie is slechts met 0.001 toegenomen. De derde stap geeft 

het model weer waarin het effect van de twee mobilisatiestimuli wordt getest onder controle 

van het oorspronkelijke kennisniveau en de landenvariabele. 22% van de afhankelijke 

variabele wordt verklaard door de experimentele stimuli. Zowel de webconditie (! =0.61) als 

de face-to-face conditie (!=0.40) zijn, in vergelijking met de controlegroep, significante 

voorspellers voor het kennisniveau op korte termijn. Dit wordt nog eens bevestigd door de 

resultaten van het eerste geplande contrast. Beide mobilisatiecondities samen scoren 

significant hoger op de kennisschaal (!=0.43), in vergelijking met de controlegroep.  Met het 

tweede contrast testen we of face-to-face mobilisatie meer doeltreffend is in het stimuleren 

van kennis dan internetgemediëerde mobilisatie. Ook dit contrast is sterk significant, maar 

het negatieve effect spreekt onze hypothese tegen. In tegenstelling tot onze verwachtingen 

leiden de internetgemediëerde stimuli (de interactieve en niet-interactieve website) (" 

gd3=1.5), in vergelijking met de face-to-face mobilisatie (presentatie en rollenspel)  (" gd=1), 

tot significant meer kennis op korte termijn (!=-0.18)4. 

                                                        

3 gd=gemiddelde 
4 Een hiërarchische regressie met de verschilscore (tussen pre-test en post-test1) als afhankelijke 
variabele geeft dezelfde resultaten.  
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Tabel 2. Korttermijn effecten voor kennis over de opwarming van de aarde 

 B SE ! sig. 

Blok 1     
    Constante  1.65 0.12  0.000 
    Oorspronkelijke kennis  0.55 0.06  0.45 0.000 

Blok 2     
    Constante  1.68 0.13  0.000 
    Oorspronkelijke kennis  0.55 0.06  0.45 0.000 

   Land* -0.07 0.13 -0.03 0.621 
Blok 3     
    Constante  0.60 0.16  0.000 

    Oorspronkelijke kennis  0.56 0.06  0.46 0.000 
    Land -0.02 0.11 -0.01 0.882 
    Controle ! webstimulus  1.56 0.15  0.61 0.000 

    Controle ! face to face stimulus  1.05 0.15  0.40 0.000 
Geplande contrasten     
    Constante  1.47 0.12  0.000 

    Oorspronkelijke kennis  0.56 0.06  0.46 0.000 
    Land -0.02 0.11 -0.01 0.882 
    Web & face to face ! controlegroep  0.44 0.05  0.43 0.000 

    Face to face ! webstimulus -0.26 0.06 -0.18 0.000 

Eenheden zijn de resultaten van een multivariate regressie analyse met als afhankelijke variabele 
kennis over de opwarming van de aarde in golf II (post-test1). R!=0.199 in blok 1; !R!=.001 in blok 2; 
!R!=.220 in blok 3. *land (0=Canada, 1=België)  

 

 

Figuur 2 toont aan dat het effect van beide experimentele condities na een aantal maanden zo 

goed als verdwenen is. Wanneer we kijken naar de middellange termijn effecten, dat is drie 

maanden na deelname aan de experimentele activiteit, dan zien we dat alle experimentele 

groepen, inclusief de controlegroep even hoog scoren op de kennisschaal (gd=3.4). Het feit 

dat ook het kennisniveau van de controlegroep significant is gestegen doet ons vermoeden 

dat de studenten tijdens de tweede en derde golf de juiste antwoorden hebben opgezocht of 

met anderen hebben besproken of, en dit is waarschijnlijk nog meer plausibel aangezien de 

tweede post-test een post-enquête was, zij op het moment zelf bij het invullen van de 

vragenlijst de correcte antwoorden hebben opgezocht. De resultaten van de derde meting 

moeten dus met extreme voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Omwille van de 

volledigheid en uniformiteit van de resultaten hebben we de resultaten van de derde 

kennismeting op dezelfde manier geanalyseerd als we hebben gedaan voor de tweede golf (zie 

tabel 3). De resultaten in de derde stap (blok3) en de geplande contrasten tonen echter aan 

dat er geen significante verschillen zijn in het kennisniveau tussen de mobilisatiecondities en 

de controlegroep.  
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Tabel 3. Middellange termijn effecten voor kennis over de opwarming van de aarde 

 B SE ! sig. 

Blok 1     
    Constante 2.58 0.11  0.000 
    Oorspronkelijke kennis 0.57 0.06 0.47 0.000 

Blok 2     

    Constante 2.74 0.13  0.000 
    Oorspronkelijke kennis 0.58 0.06 0.48 0.000 

   Land* -0.32 0.13 -0.13 0.012 
Blok 3     
    Constante 2.60 0.18  0.000 

    Oorspronkelijke kennis 0.59 0.06 0.48 0.000 
    Land -0.32 0.13 -0.13 0.013 
    Controle ! webstimulus 0.11 0.17 0.04 0.505 

    Controle ! face to face stimulus 0.22 0.17 0.08 0.207 
Geplande contrasten     
    Constante 2.71 0.13  0.000 

    Oorspronkelijke kennis 0.59 0.06 0.48 0.000 
    Land -0.32 0.13 -0.13 0.013 
    Web & face to face ! controlegroep 0.06 0.05 0.05 0.286 

    Face to face ! webstimulus 0.05 0.07 0.04 0.468 

Eenheden zijn de resultaten van een multivariate regressie analyse met als afhankelijke variabele 
kennis over de opwarming van de aarde in golf III (post-test2). R!=0.220 in blok 1; !R!=.017 in blok 
2; !R!=.004 in blok 3. *land (0=Canada, 1=België)  

 

 

 

5.2 Belang van de klimaatsveranderingproblematiek 

Om na te gaan in welke mate de respondenten belang hechten aan de 

klimaatsveranderingproblematiek werd aan de respondenten gevraagd om een fictief bedrag 

van 100 Euro in België, of 100 Canadese Dollar in Canada te verdelen over donaties aan vijf 
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verschillende NGO’s, waarvan twee milieuorganisaties (Climate Action en Greenpeace). 

Figuur 3 geeft de veranderingen weer in het gemiddelde van de donaties aan beide 

milieuorganisaties voor de experimentele condities in de drie golven. Op het eerste zicht 

suggereert deze grafiek een groter effect voor de webgroep dan voor de face-to-face groep. We 

zien ook onmiddellijk na de mobilisatie-interventie een sterke stijging in de issue salience, 

maar na drie maanden is het belang bijna terug naar het oorspronkelijke niveau gezakt. 

Tabel 4 geeft de resultaten weer van de hiërarchische regressieanalyse voor de donaties aan 

milieuorganisaties in de tweede golf waarbij wordt gecontroleerd voor pre-test 

donatiewaarden en het land waar het experiment is uitgevoerd. Het analysedesign is 

vergelijkbaar met het model voor de afhankelijke variabele kennis. Als we naar de 

hoofdeffecten kijken zien we dat enkel de webconditie (!=0.18), in vergelijking met de 

controle groep, significant meer geld doneert aan milieuorganisaties. Dat is niet het geval 

voor de face-to-face groep5. De respondenten die werden gemobiliseerd via een van beide 

webcondities hechten na de interventie significant meer belang aan de opwarming van de 

aarde (!=-0.10) dan de studenten die werden blootgesteld aan face-to-face mobilisatie. 

Overal zien we dat pre-test donaties een sterk positief effect (!=0.74) hebben op de donaties 

na de mobilisatie. We hebben geen significant landeneffect teruggevonden. 

 

Tabel 4. Korttermijn effecten voor belang van het onderwerp 

 B SE ! sig. 

Blok 1     
    Constante 7.17 0.69  0.000 
   Oorspronkelijke donaties 0.69 0.04 0.73 0.000 

Blok 2     
    Constante 7.41 0.86  0.000 
    Oorspronkelijke donaties 0.69 0.04 0.73 0.000 

    Land* -0.35 0.76 -0.02 0.640 
Blok 3     
    Constante 5.20 1.16  0.000 

    Oorspronkelijke donaties 0.70 0.04 0.74 0.000 
    Land -0.25 0.75 -0.01 0.742 
    Controle ! webstimulus 3.48 0.97 0.18 0.000 

    Controle ! face to face 1.57 0.99 0.08 0.114 
Geplande contrasten     
    Constante 6.88 0.87  0.000 

    Oorspronkelijke donaties 0.70 0.04 0.74 0.000 
    land -0.25 0.75 -0.01 0.742 
    Web & face to face ! controlegroep 0.84 0.30 0.11 0.005 

    Face to face ! webstimulus -0.95 0.41 -0.10 0.022 

Eenheden zijn de resultaten van een multivariate regressie analyse met als afhankelijke variabele 
(fictieve) donaties aan milieuorganisaties in golf II (post-test1). R!=0.532 in blok 1; "R!=.000 in blok 
2; "R!=.021 in blok 3. *land (0=Canada, 1=België)  

 

                                                        

5 Een hiërarchische regressieanalyse met de verschilscores (post-test1 – pre-test) als afhankelijke 
variabele (R!=0.053) gaf, behalve voor de face-to-face conditie, gelijkaardige resultaten. Onder 
controle van het land bleken zowel de webonditie ( =0.29***) als de face-to-face ( =0.18*) conditie 
een significante invloed te hebben op de afhankelijke variabele. 
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Op middellange termijn hebben we noch een significant verschil teruggevonden tussen België 

en Canada, noch tussen de twee mobilisatiestimuli en de controlegroep (zie tabel 5). Ook de 

geplande contrasten geven geen significante verschillen weer. Het bedrag dat oorspronkelijk 

werd gedoneerd aan milieuorganisaties in de pre-test is de enige significante predictor. Het 

korttermijn effect blijkt dus niet langer stand te houden op middellange termijn. 

 

Tabel 5. Middellange termijn effecten voor belang van het onderwerp 

 B SE ! sig. 
Blok 1     
    Constante 29.08 0.52  0.000 

   Oorspronkelijke donaties -0.42 0.03 -0.65 0.000 
Blok 2     
    Constante 29.17 0.65  0.000 
    Oorspronkelijke donaties -0.42 0.03 -0.65 0.000 
    Land* -0.12 0.57 -0.01 0.840 
Blok 3     
    Constante 29.51 0.90  0.000 
    Oorspronkelijke donaties -0.42 0.03 -0.65 0.000 
    Land -0.13 0.58 -0.01 0.825 
    Controle ! webstimulus -0.63 0.75 -0.05 0.404 
    Controle ! face to face -0.17 0.77 -0.01 0.823 
Geplande contrasten     
    Constante 29.24 0.67  0.000 
    Oorspronkelijke donaties -0.42 0.03 -0.65 0.000 
    land -0.13 0.58 -0.01 0.825 
    Web & face to face ! controlegroep -0.13 0.23 -0.03 0.562 
    Face to face ! webstimulus 0.23 0.32 0.03 0.477 
Eenheden zijn de resultaten van een multivariate regressie analyse met als afhankelijke variabele 
(fictieve) donaties aan milieuorganisaties in golf III (post-test2). R!=0.416 in blok 1; !R!=.000 in blok 
2; !R!=.002 in blok 3. *land (0=Canada, 1=België) 

 

 

5.3 Participatie met betrekking tot de opwarming van de aarde 

Tot nu toe hebben we gezien dat de mobilisatie-interventies doeltreffend waren in het 

stimuleren van kennis en issue salience op korte termijn. Het stimuleren van kennis en het 

beïnvloeden van attitudes mag een eerste stap zijn in het mobilisatie proces, maar 

uiteindelijk zijn we geïnteresseerd in het effect van de mobilisatieactiviteiten op het gedrag 

van de respondenten. Hebben de mobilisatie-interventies geleid tot meer milieubewust 

geëngageerde studenten? Om dit na te gaan hebben we in de tweede golf (onmiddellijk na de 

mobilisatiestimulus) de participatie-intentie van de respondenten gemeten. In de derde golf 

(drie maanden na de experimentele activiteit) hebben we aan de respondenten gevraagd om 

aan te geven welke activiteiten (14 items) zij de voorbije drie maanden hebben gedaan met als 

doel de uitstoot van vervuilende gassen of de opwarming tegen te gaan.  Figuur 3 toont twee 

interessante bevindingen. Ten eerste zien we onmiddellijk na de mobilisatie-interventie een 

enorme piek in de participatie intentie van de respondenten, maar in tegenstelling tot onze 

verwachtingen is het participatieniveau na drie maanden gedaald tot onder het 
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oorspronkelijke niveau6.  Ten tweede blijken er op het eerste gezicht geen grote verschillen te 

zijn tussen de verschillende experimentele condities.   

De grote verschillen in de gemiddelde participatie tussen de drie tijdsmomenten maakt het 

moeilijk om eventuele verschillende tussen de experimentele condities uit elkaar te halen (zie 

figuur 3). Daarom hebben we gekozen om ook de gestandaardiseerde waarden voor de 

verschillende golven grafisch voor te stellen (zie figuur 4), waarbij het gemiddelde per golf 

wordt gelijkgesteld aan 0. Deze grafische voorstelling suggereert dat webmobilisatie meer 

doeltreffend is in het stimuleren van participatie intentie dan face-to-face mobilisatie.  Na 

drie maanden lijkt echter de face-to-face groep meer geëngageerd te zijn dan de webgroep. 

 

Figuur 3. Effecten op participatie 

 

Figuur 4. Effecten op participatie 

(gestandaardiseerd) 

 

 

Tabel 5 geeft de resultaten weer van de 3-stappen hiërarchische regressie met participatie 

intentie als afhankelijke variabele als functie van web- en face-to-face mobilisatie onder 

controle van oorspronkelijke participatie en het land waar de respondent heeft deelgenomen 

aan het experiment. De resultaten geven een significant positieve relatie (!=0.63) weer 

tussen de participatie voorafgaand aan het experiment en de participatie intentie na de 

mobilisatieactiviteit. Deze variabele verklaart meteen ook 39 procent van de variantie in de 

afhankelijke variabele. In de tweede stap van de analyse (blok 2) waarbij we de 

landencontrole hebben toegevoegd aan het model stijgt de verklarende variantie met 1.2 

procent. Zo blijkt dat Belgische studenten significant lagere participatie intenties hebben dan 

Canadese studenten. In de derde stap worden de hoofdeffecten weergegeven onder controle 

van de twee bovenstaande variabelen. De resultaten geven aan dat de respondenten uit de 
                                                        

6 Het verschil in het tijdsinterval tussen de pre-test (12 maanden) en de tweede post-test (3 maanden) 
kan mee aan de basis liggen van deze daling.  
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webconditie (!=0.18) significant meer intentie tot participatie hadden in vergelijking met de 

controle groep.  Er zijn geen significante verschillen terug te vinden tussen de face-to-face 

conditie en de controlegroep. Ook in het tweede contrast komt de websuperioriteit naar 

boven, ook hier zien we onze werkhypothese niet bevestigd. 

 

Tabel 6. Korttermijn effecten voor participatie intentie 

 B S ! sig. 

Blok 1     

    Constante 8.10 0.31  0.000 

    Oorspronkelijke participatie 0.40 0.03 0.63 0.000 

Blok 2     

    Constante 8.72 0.40  0.000 

    Oorspronkelijke participatie 0.37 0.03 0.58 0.000 

    Land* -0.55 0.23 -0.12 0.017 

Blok 3     

    Constante 8.24 0.45  0.000 

    Oorspronkelijke participatie 0.37 0.03 0.58 0.000 

    Land -0.54 0.23 -0.12 0.019 

    Controle ! webstimulus 0.82 0.28 0.18 0.003 

    Controle ! face to face 0.38 0.28 0.08 0.185 

Geplande contrasten     

    Constante 8.64 0.40  0.000 

    Oorspronkelijke participatie 0.37 0.03 0.58 0.000 

    Land -0.54 0.23 -0.12 0.019 

    Web & face to face ! controlegroep 0.20 0.09 0.12 0.020 

    Face to face ! webstimulus -0.22 0.12 -0.09 0.057 

Eenheden zijn de resultaten van een multivariate regressie analyse met als afhankelijke variabele 
intentie tot participatie met als doel de opwarming van de aarde tegen te gaan in golf II (post-test1). 
R!=0.393 in blok 1; "R!=.012 in blok 2; "R!=.0019 in blok 3. *land (0=Canada, 1=België) 

 

 

Om de middellange termijn effecten na te gaan van de mobilisatie interventies op het 

engagement van de respondenten hebben we een regressie analyse uitgevoerd met 

participatie sinds het experiment (post-test2) als afhankelijke variabele waarbij we terug 

controleren voor pre-test participatie en het land waar het experiment is uitgevoerd (zie tabel 

7).  In tegenstelling tot de pre-test controle voor kennis en issue salience, vinden we voor pre-

test participatie een negatief significant verband (! =-0.73) terug met participatie na de 

mobilisatie-interventie. Dit suggereert dat de mobilisatie-interventies een groter effect 

hadden voor studenten die oorspronkelijk minder geëngageerd waren. In een tweede stap 

werd de landencontrole toegevoegd. Ondanks de significante verschillen (t=7.59, p<0.000) 

in de gemiddelde pre-test participatie voor de Belgische (gd=7.62) en Canadese studenten 

(gd=10.00), blijkt dat onder pre-test controle, de landenvariabele niet significant is.  
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Tabel 7. Middellange termijn effecten voor participatie 

 B SE ! sig. 
Blok 1     
    Constante 12.23 0.38  0.000 

    Oorspronkelijke participatie -0.74 0.41 -0.73 0.000 

Blok 2     

    Constante 11.86 0.48  0.000 

    Oorspronkelijke participatie -0.72 0.05 -0.70 0.000 
    Land*  0.33 0.26  0.05 0.216 

Blok 3     
    Constante 11.84 0.54  0.000 

    Oorspronkelijke participatie -0.72 0.05 -0.70 0.000 
    land  0.35 0.26  0.06 0.190 

    Controle ! webstimulus -0.30 0.32 -0.05 0.353 
    Controle ! face to face  0.24 0.33  0.04 0.466 

Geplande contrasten     
    Constante 11.84 0.54  0.000 

    Oorspronkelijke participatie -0.72 0.05 -0.70 0.000 
    Land  0.35 0.26  0.06 0.190 

    Web & face to face ! controlegroep -0.01 0.10 -0.00 0.920 
    Face to face ! webstimulus  0.27 0.14  0.08 0.046 

Blok 4     
    Constante 11.61 0.55  0.000 

    Oorspronkelijke participatie -0.70 0.05 -0.68 0.000 
    land 0.50 0.27 0.08 0.064 

    Controle ! webstimulus -0.53 0.35 -0.09 0.134 
    Controle ! face to face -0.08 0.36 -0.01 0.814 

    Gender x Web 0.62 0.39 0.08 0.110 
    Gender x face to face 0.98 0.41 0.11 0.018 

Eenheden zijn de resultaten van een multivariate regressie analyse met als afhankelijke variabele 
participatie met als doel de opwarming van de aarde tegen te gaan in golf III (post-test2). R!=0.528 in 
blok 1; !R!=.002 in blok 2; !R!=.006 in blok 3. !R!=.013 in blok 4. *land (0=Canada, 1=België); 
gender (0=vrouw, 1=man) 

 

 

In het derde deel van de analyse zien we dat de respondenten uit de mobilisatiegroepen niet 

significant meer participeren dan de respondenten uit de controlegroep. De geplande 

contrasten geven echter wel aan dat de face-to-face groep significant meer geëngageerd was 

dan de webgroep. Op het eerste zicht lijken de resultaten te suggereren dat de 

mobilisatiecondities geen effect hebben op het engagement van de studenten. Als we verder 

kijken zien we echter een belangrijk gender-effect. (Dit was niet het geval bij de andere 

afhankelijke variabelen.) De mobilisatieactiviteiten hebben dus een andere impact op het 

engagement van de mannelijke en de vrouwelijke studenten. Tabel 6, blok 4 geeft een 

significant interactie-effect weer tussen gender en face-to-face mobilisatie (" =0.11). Dit 

impliceert dat het mobilisatie-effect voor man en vrouw verschillend was voor de 

verschillende mobilisatiestimuli7. De mannelijke studenten  (gd=6.30) rapporteerden na de 

                                                        

7 Een 3 (experimentele condities) X 2 (land) X 2 (gender) variantie analyse met als afhankelijke 
variabele de verschilscores voor en drie maanden na de experimentele activiteit (R!=0.284) een 
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face-to-face mobilisatie meer engagement dan de vrouwelijke studenten (gd=5.46).  We 

hebben deze genderrelatie ook grafisch voorgesteld om een beter zicht te krijgen op het 

interactie-effect tussen gender en de mobilisatiecondities in beide landen. Figuur 5 toont niet 

alleen aan dat het mobilisatie-effect meer uitgesproken is voor de mannelijke studenten, 

maar ook dat dit effect vooral in België sterk tot uiting komt. Deze genderrelatie zal verder 

worden onderzocht in de toekomstige analyses. 

 

Figuur 5.  Genderverschillen in de mobilisatie-effecten (Middellange termijn) 

  

  

 

 

                                                                                                                                                                             

significant gender- (F=12.18 p=0.001) en landeneffect (F=66.49 p=0.000), en een significant 
interactie-effect tussen de experimentele condities, gender en land (F=3.02 p=0.011). De geplande 
contrasten voor de interactie term toonde aan dat de verschilscores voor de face-to-face groep 
significant hoger waren dan voor de webgroep (t=2.39 p=0.018).   
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6 Discussie 

Experimenteel onderzoek buiten het electorale onderzoeksveld is eerder schaars op dit 

moment. In de ‘get-out-to-vote’-experimenten komt naar voor dat face-to-face mobilisatie 

zeer doeltreffend kan zijn in het mobiliseren van kiezers. In het licht van het groeiende 

belang van het Internet voor communicatie en informatie-uitwisseling en campagnevoering 

hebben we gezocht naar een manier om de superioriteit van de traditionele face-to-face 

mobilisatie te testen in vergelijking met de nieuwere webgemediëerde mobilisatievormen 

voor politieke mobilisatie.  

De mobilisatiecampagne werd ontwikkeld om zowel het kennisniveau als het gedrag en de 

attituden met betrekking tot de opwarming van de aarde van de doelgroep te beïnvloeden. De 

resultaten geven aan dat beide mobilisatie-instrumenten, nl. webgemediëerde mobilisatie en 

face-to-face mobilisatie, een significant effect hadden op het kennisniveau van de studenten. 

In tegenstelling tot onze hypothese, bleek het leereffect sterker te zijn voor de studenten die 

werden blootgesteld aan webgemediëerde communicatie. Een mogelijke verklaring hiervoor 

zou kunnen zijn dat studenten sterk vertrouwd zijn met het opzoeken van informatie op het 

internet en daardoor ook gemakkelijker dergelijke informatie opnemen. Op middellange 

termijn konden we geen significante leereffecten terugvinden voor de twee 

mobilisatiegroepen en de controlegroep. We vermoeden dat dit echter hoofdzakelijk te 

maken heeft met het feit dat de laatste kennistest niet kon worden uitgevoerd in een ‘veilige’ 

omgeving zodat we niet zeker zijn op welk manier de respondenten aan hun informatie zijn 

gekomen. 

Voor issue salience zien we een gelijkaardig patroon. Webgemediëerde mobilisatie lijkt meer 

doeltreffend te zijn dan de face-to-face variant. Ook hier is het mobilisatie-effect verdwenen 

na een aantal maanden. Ook voor participatie zien we dat op korte termijn de respondenten 

die zijn blootgesteld aan de webmobilisatie, in vergelijking met de face-to-face groep, een 

hogere intentie tot participatie vertonen. Ook hier zien we dat na drie maanden het 

mobilisatie-effect grotendeels is verdwenen.  

De resultaten van deze experimenten leiden tot een aantal voorlopige conclusies. Eerst en 

vooral hebben we de pessimistische verwachtingen over het mobilisatiepotentieel van het 

internet niet kunnen bevestigen. In tegendeel, voor kennis en issue salience was het internet 

significant beter in het mobiliseren van attitudes dan de face-to-face conditie. Onze 

resultaten lijken dus aan te geven dat voor informatieoverdracht en mobilisatieaandacht bij 

studenten het web zelfs beter geschikt lijkt dan de traditionele face-to-face mobilisatie-

instrumenten.  

Wat betreft participatie, dat zou kunnen worden gezien als een meer strikte test van de 

mobilisatie-effecten, zien we dat het internet minder doeltreffend was dan de face-to-face 

variant. Zo blijkt dat voor de meer veeleisende mobilisatie effecten zoals participatie, het 

internet niet superieur is. Dit zou er eventueel op kunnen wijzen dat de webgebaseerde 

effecten meer oppervlakkig zijn dan de effecten van face-to-face interactie. Daarnaast zou 

men ook kunnen beargumenteren dat deze resultaten enkel geldig zijn voor de 

studentenpopulatie. We weten immers allemaal dat jongeren, en nog meer specifiek 

studenten, over een uitgebreid aantal internetvaardigheden beschikken. Het blijft dus de 

vraag of deze effecten ook kunnen worden doorgetrokken naar oudere respondenten of naar 

jongeren met een ander (lager) opleidingsniveau (voor verdere analyse zie Maheo, Stolle, 
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Vissers en Hooghe 2008).  Tot zover kan onze enige conclusie zijn dat het internet het 

opmerkelijk goed doet als mobilisatie-instrument. 

Tenslotte, is het ook belangrijk om op te merken dat we, tegen onze verwachtingen in, enkel 

korttermijn effecten kunnen vaststellen. De bestudeerde effecten hielden niet langer stand op 

middellange termijn, dit is tot drie maanden na het experiment. Voor de kennisvariabele kan 

dit te wijten zijn aan het feit dat we geen controle hadden over de conditie waarin de tweede 

post-test vragenlijst werd ingevuld. Maar aangezien we een gelijkaardig patroon terugvinden 

voor de andere variabelen, kunnen we met meer zekerheid stellen dat de effecten inderdaad 

zijn verdwenen na drie maanden. We denken echter niet dat dit een reden mag zijn van 

verontwaardiging over de mobilisatie-effecten van het experiment. We moeten immers in het 

achterhoofd houden dat het hier ging om ‘single shot’ experimenten waarbij de respondenten 

slechts eenmalig werden blootgesteld gedurende een groepssessie van ongeveer 1 uur. Het is 

een algemene bevinding dat dergelijke single shot stimuli niet leiden tot stabiele 

gedragsveranderingen op lange termijn. Hiervoor zouden we lange termijn experimenten 

nodig hebben waarbij de respondenten meermaals worden blootgesteld aan (verschillende) 

stimuli en liefst ook nog buiten de ‘veilige’ labsettings (Bushman en Huesmann 2006). De 

ontwikkeling van een dergelijk onderzoeksdesign viel echter buiten de mogelijkheden van dit 

onderzoeksproject, en zal hopelijk in de komende jaren verder worden onderzocht. 




