From: Lange, Marco de
Sent: Saturday, January 18, 2014 1:11 PM
To:
Subject: Contact

Beste ..........,
Mijn naam is Marco de Lange en ik werk voor het KRO- televisieprogramma Brandpunt Reporter. Op
dit moment zijn we bezig met een onderzoek naar de PVV. We praten met mensen die persoonlijk
contact hebben of hebben gehad met PVV- politici.
Via internet zijn we bij uw naam gekomen. Uit een aantal berichten in online gastenboeken maken wij
op dat u persoonlijk contact hebt gehad met een aantal PVV’ers, maar dat de banden inmiddels
verbroken zijn. We zouden met u graag over uw ervaringen willen praten omdat we de indruk hebben
dat wat u ons zou kunnen vertellen van belang kan zijn voor ons onderzoek.
Het gaat dan uiteraard om een achtergrondgesprek op strikt vertrouwelijke basis. Dat betekent dat we
anderen niet op de hoogte zullen stellen van dat gesprek. Niemand zal van ons vernemen dat u ons te
woord staat. Onder deze condities voeren we vaak gesprekken. Het is een vast onderdeel van ons
werk. Op deze manier kunnen we u een omgeving bieden waarin u vrijuit kunt praten. Het tijdstip en
de locatie mag u ook bepalen.
We hopen dat u uw verhaal aan ons wil vertellen.
Mocht u aanvullende vragen hebben over mijn verzoek, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groeten,
Marco de Lange
Researcher KRO Reporter
E. marco.delange@kro.nl

Van: Lange, Marco de
Verzonden: vrijdag 17 januari 2014 12:45
Aan: Nijpels, Bart
Onderwerp: RE: Mail ..........
Goedemiddag,
wat denk je van die mail naar ..........? Lijkt me handig om de mail vandaag nog te versturen.
Groeten,
Marco

……….

Van: Lange, Marco de
Verzonden: woensdag 15 januari 2014 16:12
Aan: Nijpels, Bart
Onderwerp: Mail ..........

Dag Bart,
Hieronder een concept voor naar ……….. Lijkt me goed om het eerst nog wat neutraal te houden. Mocht
ze niet of afwijzend reageren, dan kunnen we daarna bijv. nog .......... naam laten vallen of verwijzen
naar dat ze zelf zegt dat ze meer wat van de PVV.
Groeten,
Marco

Beste ..........,
Mijn naam is Marco de Lange en ik werk voor het televisieprogramma KRO Reporter. Op dit moment
zijn we bezig met een onderzoek naar de PVV en proberen we in contact te komen met mensen die
persoonlijk contact hebben of hebben gehad met PVV-politici.
Via internet zijn we bij uw naam gekomen. Vanuit een aantal berichten in online gastenboeken
begrijpen we dat u persoonlijk contact hebt gehad met een aantal PVV’ers, maar dat de banden helaas
inmiddels verbroken zijn. Graag willen we eens met u spreken over uw contacten met de PVV.
Dit zal een achtergrondgesprek zijn, wat betekent dat we hier niet uit zullen citeren en dat we aan
anderen niet zullen melden dat we contact met u hebben. Dergelijke gesprekken zijn een vast
onderdeel van ons werk, op deze manier kunnen we mensen een omgeving bieden waarin ze vrijuit
kunnen spreken.
We hopen dat u uw verhaal aan ons wil vertellen, het zou zeker van waarde zijn voor ons onderzoek.
Mocht u aanvullende vragen hebben over mijn verzoek, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groeten,
Marco de Lange
Researcher KRO Reporter
E. marco.delange@kro.nl
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