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Call for abstracts: Narratieve Communicatie in Context 

José Sanders en Kobie van Krieken, gastredacteuren 

 

Narratieven worden in uiteenlopende contexten ingezet om de begrijpelijkheid of overtuigingskracht 

van een boodschap te vergroten. Een groot aantal onderzoeken heeft inmiddels laten zien dat 

narratieven daarin inderdaad effectief kunnen zijn, maar minder is bekend over de voorwaarden 

waaronder die effectiviteit optreedt. In dit themanummer brengen we onderzoek samen naar de rol 

die verhaalkenmerken en communicatieve context spelen in de effectiviteit van narratieve 

communicatie. Speciale aandacht gaat uit naar de mate waarin de interactie tussen deze factoren van 

invloed is op de begrijpelijkheid en overtuigingskracht van verhalen.  

 

We verwelkomen zowel (corpus)analytische, experimentele als reviewstudies gerelateerd aan één van 

de volgende onderwerpen: 

 

i) Relatie tussen tekstkenmerken, cognitieve representatie en toepassingscontext 

Verhalen worden veelvuldig gebruikt in diverse contexten, waaronder de journalistiek, de 

marketing, de politiek, het onderwijs en de gezondheidszorg. Relevante vragen zijn: In 

hoeverre is de cognitieve representatie van narratieven afhankelijk van variaties in 

structuur en stilistiek? Welke tekstkenmerken vergroten de effectiviteit van verhalen en 

in hoeverre is die invloed contextafhankelijk? Werken bepaalde kenmerken beter in de 

ene context dan de andere en waarom? Zijn er ook grenzen aan de toepasbaarheid van 

verhalen, in praktische en/of ethische zin? 

 

ii) Mogelijkheden van multimodale of multimediale storytelling  

In een multimodaal of multimediaverhaal komen verhaalkenmerken tot uitdrukking in een 

combinatie van verschillende modaliteiten (woord en gebaar) of media (tekst, audio, 

video, graphics, etc.). Relevante vragen zijn: In welke communicatieve contexten worden 

multimodale of multimediaverhalen met welk doel ingezet? Is de effectiviteit van de 

kenmerken van dergelijke verhalen afhankelijk van het specifieke medium waarin ze 

worden uitgedrukt? Gaat het alleen om het zenden, of ook om het ophalen of uitwisselen 

van verhalen? Welke rol speelt co-creatie in de begrijpelijkheid en overtuigingskracht van 

multimodale en multimediaverhalen? En welke eisen stellen multimodale en 

multimediaverhalen aan de geletterdheid van de doelgroep om effectief te kunnen zijn?    

 

10 december 2018 - abstract deadline  

20 december 2018 - uitsturen verzoeken om abstract uit te werken tot artikel 

1 april 2019 - volledig artikel deadline  

15 mei 2019 - uitsturen commentaren  

15 augustus 2019 - revisies deadline  

 

Meedoen? Stuur s.v.p. uiterlijk 10 december een abstract in van ca. 300 woorden met daarin kort 

omschreven de aanleiding, theoretische achtergrond, aanpak, onderzoeksmethode (en zo mogelijk 

resultaten) van de studie(s) waarover je een artikel zou willen bijdragen aan dit themanummer naar 

j.sanders@let.ru.nl & k.vankrieken@let.ru.nl. Eerst meer weten? Neem dan graag even contact op. 
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