Zo ziet een woordelijke transcriptie er uit:
Interviewer: Zo, hij staat aan. Laten we beginnen. Hartelijk dank dat je even de tijd wilt
nemen voor mijn onderzoek.
Respondent: Geen probleem natuurlijk, het is altijd leuk om mee te helpen en het onderwerp
spreekt mij natuurlijk zeer aan.
Interviewer: Super. Nog even ter bevestiging, er zijn geen goede of foute antwoorden en je
antwoorden zullen vertrouwelijk en anoniem behandeld worden in mijn onderzoek. Goed,
zullen we beginnen met de eerste vraag? Wat is voor jou de key to success voor een
ondernemer?
Respondent: Ja, als ik dat echt tot in detail zou weten... Wist ik het maar. Maar goed, dat
begint al bij de definitie van succes. Gaat het erom dat je een nieuwe Facebook of Uber wilt
zijn of ben je ermee tevreden een draaiend bedrijf te hebben dat geen verlies draait? Gaat het
erom gelukkig te zijn? Voor mij draait het om het laatste hoor, om gelukkig te zijn. Begrijp me
niet verkeerd hè, ik verdien goed met het bedrijf. Maar voor mij is financieel onafhankelijk zijn
belangrijk hoor. Daarom, en dit zal vreemd klinken uit mijn mond, begint voor mij de key to
success, zoals jij dat noemt, voor een ondernemer bij zaken zoals de financiële huishouding
en accounting, die moet je onder controle hebben.

Zo ziet een letterlijke transcriptie er uit:
Interviewer: Zo, hij staat aan, ja. Laten we ..., laten we beginnen. Hartelijk dank hè, dat je
even de tijd wilt nemen voor mijn onderzoek zeg maar.
Respondent: Geen probleem natuurlijk, het is altijd leuk om mee te helpen en, nou ja, het
onderwerp spreekt mij natuurlijk zeer aan.
Interviewer: Super. Nou, laat ik dan ... O, dat is waar, nog even ter bevestiging, er zijn geen
goede of foute antwoorden en je antwoorden zullen vertrouwelijk en anomi..., anoniem
behandeld worden in mijn onderzoek. Goed. Beginnen met de eerste vraag? Wat is voor jou
de key to success zeg maar, voor een ondernemer?
Respondent: Ja, als ik dat echt tot in detail zou weten ... Wist ik het maar! Maar goed, nee ...,
tja ..., dat begint al bij je definitie van succes hè. Gaat het erom dat je een nieuwe, weet ik
veel, Facebook of Uber wilt zijn? Of hè, ben je tevreden met een draaiend en ..., ja, draaiend
bedrijf te hebben dat zeg maar geen verlies draait, hè? Gaat 't om gelukkig te zijn? Waar het
voor mij om draait hoor, om dit laatste hè, gelukkig te zijn. Je ..., ja begrijp me niet verkeerd
hè, het is ..., nou ja, ik verdien goed met mijn, met het bedrijf. Maar voor mij, financieel
onafhankelijk zijn, dat is belangrijk hoor. En tja, daarom ..., nou ja, dit zal vreemd klinken uit
mijn mond, maar voor mij begint de key to success, zoals jij dat noemt, voor een ondernemer

voor mij bij de zaken zoals de financiële huishouding, de accounting, die zaken, die moet je
gewoon, nou, onder controle hebben.

En dit is een voorbeeld van letterlijke transcriptie incl.
emoties en 'ehm' (Letterlijk Extra)
Interviewer: Zo, hij staat ehm, aan, ja. Laten we ..., laten we beginnen. Hartelijk dank hè, dat
je even de tijd wilt nemen voor mijn ehm onderzoek zeg maar.
Respondent: Geen probleem natuurlijk, het is altijd leuk om mee te helpen en ehm, nou ja,
het onderwerp spreekt mij natuurlijk zeer aan. [lacht]
Interviewer: [lacht] Super. Nou, laat ik dan ehm ... O, dat is waar, nog even ter bevestiging,
er zijn ehm, geen goede of foute antwoorden en je antwoorden zullen vertrouwelijk en
anomi..., ehm anoniem behandeld worden in mijn onderzoek. Goed. Beginnen met de eerste
vraag? Wat is voor jou de key to success zeg maar, voor een ondernemer?
Respondent: [stilte] Ja, ehm, [diepe zucht] als ik dat echt tot in detail zou weten ... [lacht].
Wist ik het maar! Maar goed, ehm, nee ..., tja ..., dat begint al bij je definitie van succes hè.
Gaat het erom dat je een nieuwe, weet ik veel, ehm Facebook of Uber wilt zijn? Of, hè, ben je
tevreden met een draaiend en ehm ..., ja, draaiend bedrijf te hebben dat zeg maar geen verlies
draait? Hè? Gaat 't om gelukkig te zijn? Waar het voor mij om draait hoor, om dit laatste hè,
gelukkig te zijn. Je ..., ja ehm, begrijp me niet verkeerd hè, het is ..., nou ja, ik verdien goed
met mijn ehm, met het bedrijf. Maar voor mij, financieel onafhankelijk zijn, dat is ehm
belangrijk hoor. En tja, daarom ..., nou ja, dit zal vreemd klinken uit mijn mond, maar voor mij
begint de key to success, zoals jij dat noemt, voor een ondernemer voor mij bij de zaken zoals
de financiële huishouding, ehm, de accounting, die zaken, die moet je gewoon ehm, nou,
onder controle hebben.

