
Samenhang in	  je	  tekst
COHESIE	  EN	  COHERENTIE



INHOUD -‐ COHERENTIE
dieptestructuur

SIGNALEN -‐ COHESIE
oppervlaktestuctuur



Coherentie

Coherentie:	  inhoudelijke samenhang(dieptestructuur)

1. De	  onmiddellijkeeffecten van	  alcohol	  zijn al	  lange tijd duidelijk.	  
Wetenschap is	  een dynamisch systeemwaarbij verschillende
partijen betrokken zijn.

2. De	  onmiddellijkeeffecten van	  alcohol	  zijn al	  lange tijd duidelijk.	  De	  
effecten op	  de	  langere termijn zijn nog	  niet allemaal in	  kaart
gebracht en	  kunnen sterk variëren,	  afhankelijk	  van	  sekse,	  leeftijd	  en	  
consumptie.



Cohesie

Cohesie:	  tekstuele samenhang (oppervlaktestructuur)

De	  onmiddellijkeeffecten van	  alcohol	  zijn al	  lange tijd duidelijk.	  De	  
effecten op	  de	  langere termijn daarentegen zijn nog	  niet allemaal in	  
kaart gebracht en	  kunnen sterk variëren,	  afhankelijk	  van	  sekse,	  leeftijd	  
en	  consumptie.



Samenhang in	  je	  tekst

Herhaling van	  inhoudswoorden

Verwijswoorden:	  die,	  deze,	  dit,	  dat,	  het,	  hij,	  zij,	  ..

Anaforische zelfstandige naamwoorden:	  deze ontwikkeling,	  dit

proces

Signaalformuleringen:	  woorden of	  zinnen die	  de	  relaties tussen

tekstdelen uitdrukken



Zoek het	  verband

Jan	  is	  ziek.	  Hij komt niet.

Jan	  is	  ziek,	  dus hij komt niet.
Jan	  is	  ziek,	  want hij komt niet.
Jan	  is	  ziek,	  maar hij komt niet.
Jan	  is	  ziek,	  maar hij komt toch.



Signalen:	  wat kan er fout gaan?

1. Te weinig signalen:	  verbanden niet duidelijk
2. Signalering verdwijnt of	  verzwakt in	  de	  loop	  

van	  de	  alinea
3. Signalen zijn verkeerd gekozen
4. Signalering is	  te nadrukkelijk



We	  verwachten	  positieve	  effecten	  van	  deze	  maatregelen.	  Ze	  zijn	  op	  tijd	  
ingezet	  bij	  alle	  doelgroepen	  en	  ze	  zijn	  gebaseerd	  op	  de	  resultaten	  van	  
grootschalige	  experimenten.	  De	  uitkomsten	  worden	  regelmatig	  
tussentijds	  geëvalueerd,	  waarna	  bijsturing	  mogelijk	  is.	  



We	  verwachten	  positieve	  effecten	  van	  deze	  maatregelen,	  omdat	  ze	  op	  tijd	  zijn	  
ingezet	  bij	  alle	  doelgroepen.	  De	  maatregelen	  zijn	  gebaseerd	  op	  de	  resultaten	  van	  
grootschalige	  experimenten.	  Ook worden	  de	  uitkomsten	  regelmatig	  tussentijds	  
geëvalueerd,	  waarna	  bijsturing	  mogelijk	  is.	  

We	  verwachten	  positieve	  effecten	  van	  deze	  maatregelen.	  Ze	  zijn	  allereerstop	  tijd	  
ingezet	  bij	  alle	  doelgroepen.	  Bovendien zijn	  ze	  gebaseerd	  op	  de	  resultaten	  van	  
grootschalige	  experimenten.	  Ten	  slotte	  worden	  de	  uitkomsten	  regelmatig	  
tussentijds	  geëvalueerd,	  waarna	  bijsturing	  mogelijk	  is.	  

We	  verwachten	  positieve	  effecten	  van	  deze	  maatregelen.	  Niet	  alleen	  zijn	  ze	  op	  tijd	  
ingezet	  bij	  alle	  doelgroepen,	  de	  uitkomsten	  worden	  ook regelmatig	  tussentijds	  
geëvalueerd,	  waarna	  bijsturing	  mogelijk	  is.	  Bovendien zijn	  ze	  gebaseerd	  op	  de	  
resultaten	  van	  grootschalige	  experimenten.	  

Om	  verschillende	  redenen	  verwachten	  we	  positieve	  effecten	  van	  deze	  
maatregelen.	  De	  belangrijkste is	  dat	  ze	  gebaseerd	  zijn	  op	  resultaten	  van	  
grootschalige	  experimenten.	  Verder	  zijn	  de	  maatregelen	  op	  tijd	  ingezet	  bij	  alle	  
doelgroepen	  en	  de	  uitkomsten	  worden	  regelmatig	  tussentijds	  geëvalueerd.	  Dit	  
laatste	  maakt	  tijdige	  bijsturing	  mogelijk.	  



Signaalformuleringen(2)

Er zijn goede argumenten om	  te veronderstellen datde	  steden in	  de	  toekomst blijven

groeien.	  De	  trek	  naar de	  stad zet door.	  De	  bevolking in	  de	  Randstad	  en	  andere steden is	  

relatief jong en	  krijgt kinderen.	  

Er zijn goede argumenten om	  te veronderstellen datde	  steden in	  de	  toekomst blijven

groeien.	  Niet alleen omdat de	  trek	  naar de	  stad doorzet,	  maar	  ook doordatde	  bevolking in	  

de	  Randstad	  en	  andere steden relatief jong is,	  en	  kinderen krijgt.	  

Er zijn goede argumenten om	  te veronderstellen datde	  steden in	  de	  toekomst blijven

groeien.	  Niet alleen zet de	  trek	  naar de	  stad door,	  maar	  ook zal de	  relatief jonge bevolking

in	  de	  Randstad	  en	  andere steden kinderen krijgen.	  



Zonder signalen (3)

Onzebevindingen geven geen antwoord op	  de	  vraagof	  de	  bmkb-‐

regeling effectief is.	  De	  geschatte verschillen in	  omzetgroei zijn lastig

te interpreteren.	  We	  verwachten op	  voorhand een toenamevan	  de	  

omzet.	  Bedrijven kunnen extra	  krediet aantrekken dankzij de	  bmkb-‐

regeling.	  Onzebevindingen bevestigen dezeverwachting.	  We	  weten

niet of	  de	  omzetstijging groot of	  klein is.	  De	  effectiviteit van	  de	  

regeling is	  onduidelijk.	  



Origineel

Onze bevindingen geven geenantwoordop	  de	  vraag of	  de	  bmkb-‐

regelingeffectief is.	  De	  geschatte verschillen in	  omzetgroei zijn lastig te

interpreteren.	  We	  verwachten immers op	  voorhandeen toename van	  

de	  omzet doordatbedrijvenextra	  kredietkunnenaantrekken dankzij de	  

bmkb-‐regeling.	  Onze bevindingenbevestigen dezeverwachting,	  maar

we	  weten niet of	  de	  omzetstijging groot of	  juist klein is.	  Hiermee is	  de	  

effectiviteit van	  de	  regelingdus onduidelijk.	  



Zonder signalen (4)

Er zijnmeerdere redenen om	  inkomen uit kapitaal te belasten.	  Meer	  evenwicht in	  de	  

belasting van	  arbeids-‐	  en	  kapitaalinkomen is	  efficiënt vergeleken met	  een relatief hoge

belasting op	  arbeidsinkomen.	  Het	  stimuleert arbeidsaanbod en	  ook scholing.	  Een belasting

op	  kapitaalinkomen verkleint de	  verstoring van	  de	  belasting op	  arbeidsinkomen.	  Het	  

vermindert het	  voordeel van	  belastingconstructies waarbij zo veelmogelijk inkomen als

kapitaalinkomen gelabeld wordt.	  Belastingen op	  kapitaalinkomen zijn nuttig om	  eventuele

rents	  te belasten,	  zoals overwinsten door	  monopolies	  en	  locatievoordelen.	  Belastingen op	  

dezeoverwinsten zijn niet verstorend.	  De	  overwinsten zijn zelden van	  de	  ‘normale’	  winsten

te onderscheiden en	  er wordtbeargumenteerd om	  al	  het	  kapitaalinkomen te belasten.	  	  



Origineel

Er zijnmeerdere redenen om	  inkomen uit kapitaal te belasten.	  Meer	  evenwicht in	  de	  

belasting van	  arbeids-‐	  en	  kapitaalinkomen is	  efficiënt vergeleken met	  een relatief hoge

belasting op	  arbeidsinkomen,	  omdathet	  arbeidsaanbod en	  ook scholing stimuleert.	  

Daarnaast verkleint een belasting op	  kapitaalinkomende	  verstoring van	  de	  belasting op	  

arbeidsinkomen.	  Het	  vermindert namelijk het	  voordeel van	  belastingconstructies waarbij

zo veel mogelijk inkomen als kapitaalinkomen gelabeld wordt.	  Daarnaast zijn belastingen

op	  kapitaalinkomennuttig om	  eventuele rents	  te belasten,	  zoals overwinsten door	  

monopolies	  en	  locatievoordelen.	  Belastingen op	  dezeoverwinsten zijn niet verstorend.	  

Maar	  de	  overwinsten zijn zelden van	  de	  ‘normale’	  winsten te onderscheiden,	  vandaar dat

beargumenteerdwordt al	  het	  kapitaalinkomen te belasten.	  



Origineel

Er zijnmeerdere redenen om	  inkomen uit kapitaal te belasten.	  Meer	  evenwicht in	  de	  

belasting van	  arbeids-‐	  en	  kapitaalinkomen is	  efficiënt vergeleken met	  een relatief hoge

belasting op	  arbeidsinkomen,	  omdathet	  arbeidsaanbod en	  ook scholing stimuleert.	  

Daarnaast verkleint een belasting op	  kapitaalinkomende	  verstoring van	  de	  belasting op	  

arbeidsinkomen.	  Het vermindert namelijk het	  voordeel van	  belastingconstructies waarbij

zo veel mogelijk inkomen als kapitaalinkomen gelabeld wordt.	  Daarnaast zijn belastingen

op	  kapitaalinkomennuttig om	  eventuele rents	  te belasten,	  zoals overwinsten door	  

monopolies	  en	  locatievoordelen.	  Belastingen op	  dezeoverwinsten zijn niet verstorend.	  

Maar	  de	  overwinsten zijn zelden van	  de	  ‘normale’	  winsten te onderscheiden,	  vandaar dat

beargumenteerdwordt al	  het	  kapitaalinkomen te belasten.	  



Nieuw

Er zijnmeerdere redenen om	  inkomen uit kapitaal te belasten.	  Meer	  evenwicht in	  de	  

belasting van	  arbeids-‐	  en	  kapitaalinkomen is	  efficiënt vergeleken met	  een relatief hoge

belasting op	  arbeidsinkomen,	  omdathet	  arbeidsaanbod en	  ook scholing stimuleert.	  

Daarnaast verkleint een belasting op	  kapitaalinkomende	  verstoring van	  de	  belasting op	  

arbeidsinkomen.	  Deze ingreep (maatregel)	  vermindert namelijk het	  voordeel van	  

belastingconstructies waarbij zo veel mogelijk inkomen als kapitaalinkomen gelabeld

wordt.	  Bovendien zijn belastingen op	  kapitaalinkomennuttig om	  eventuele rents	  te

belasten,	  zoals overwinsten door	  monopolies	  en	  locatievoordelen.	  Belastingen op	  deze

overwinsten zijn niet verstorend,	  maar	  de	  overwinsten zijn zelden van	  de	  ‘normale’	  

winsten te onderscheiden.	  Dit pleit ervoor om	  al	  het	  kapitaalinkomen te belasten.	  



VolgendeFlits:	  10	  maart
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