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Summary

Vraagstuk 
Het vraagstuk vanuit Amphia luidt: ‘Hoe kunnen wij laaggeletterden uit de regio 
aanzetten tot meer beweging?’ 
Amphia wil inzetten op preventie en heeft gevraagd om een concept dat ervoor kan 
zorgen dat laaggeletterden meer gaan bewegen zodat zij minder kans lopen op 
diabetes, hart en vaatziekten, etc.  
In Nederland is laaggeletterdheid een erg groot probleem, met name vanwege de 
relatie die laaggeletterdheid heeft met gezondheid. Mensen die laaggeletterd zijn 
leven over het algemeen ongezonder en hebben ook meer kans om in het ziekenhuis te 
belanden. 

Onderzoek laaggeletterdheid
Er is door middel van deskresearch onderzoek gedaan naar het probleem dat 
laaggeletterdheid vormt binnen onze samenleving. Dit toonde aan dat er een duidelijk 
verband is tussen laaggeletterdheid en gezondheid. Hieruit volgde deskresearch naar 
de context van de doelgroep en gesprekken met diverse experts. Één van de experts 
heeft ervoor gezorgd dat er contact gelegd kon worden met de doelgroep zelf, door 
middel van het taalpanel Breda. De taalambassadeurs van dit taalpanel zijn (ex)
laaggeletterden die erg interessante inzichten gaven tijdens de afgenomen interviews. 

Op basis van deze inzichten zijn er een aantal prototypes getest onder laaggeletterden 
en niet-laaggeletterden.
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Tekst en beeld is de beste manier om de doelgroep te bereiken.
Na een informatief drukwerk te hebben getest, bleek dat het probleem niet zit in de 
informatie achterstand, maar in het motiveren. 

Onderzoek gedragsverandering
Daarom is er besloten om te kijken naar gedragsveranderingstheorieën zoals Cialdini 
en de determinanten. Hierdoor leek het idee van een evenement erg interessant. 
Dit kwam omdat de principes van Cialdini erg goed toe te passen zijn tijdens een 
evenement. Het Transtheoretisch model toont aan dat mensen 5 fases doorlopen om 
tot een gedragsverandering te komen. Een evenement zou mensen van fase 1 tot fase 
3 kunnen brengen. Maar duurzaam was het concept van een evenement nog niet. 

Na onderzoek te hebben gedaan over redenen waarom mensen wel of niet zouden 
bewegen/sporten, werd duidelijk dat men een aantal eisen heeft om te bewegen: 
• Gratis
• Sociaal
• Laagdrempelig
• Leuk

De vorm van beweging die deze elementen combineert, is wandelen. 
Daarom is er besloten om te testen met wandelgroepen. 

Uit deze testen werd duidelijk dat de drempel om te bewegen, lager wordt voor 
mensen als bekenden hen meenemen of uitnodigen. Maar dit is niet genoeg om men 
daadwerkelijk aan te zetten tot wandelen.  

Hierom is er gekozen om gamification toe te passen in de vorm van een beloning.  
Dit komt overigens ook overeen met het principe ‘wederkerigheid’ van Cialdini.

Er is gekozen om een samenwerking op te zetten tussen 3 partijen. Amphia, Buurtpunt 
en NAC. 
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Om te kunnen bevestigen dat mensen daadwerkelijk bereid zijn om te wandelen voor 
een beloning, is er een test opgezet als proof of concept.
Deze test biedt de bewoners een beloning die zij graag willen hebben (in het geval van 
de proof of concept waren dit krasloten). 

Om de mensen te overtuigen om mee te wandelen, is er een flyer ontworpen.
Op de ene zijde staat de beloning groot afgebeeld om de motivatie bij de bewoners 
op te wekken. Verder staat er informatie over het ophalen van de beloning en de 
spelregels.  
 
Op de andere zijde staat de wandelroute afgebeeld.
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Tijdens het ontwerpen van de flyer zijn de inzichten uit het onderzoek naar 
laaggeletterdheid toegepast. Simpele korte tekst met ondersteunend beeld is bij het 
ontwerpen van deze flyer leidend geweest.

Er zijn tijdens de test 9 mensen komen wandelen, wat erop wijst dat het een geslaagde 
test was. Voor het vervolg zou de opkomst groter kunnen zijn omdat NAC aanzienlijk 
meer bereik heeft. Ook speelt het feit mee dat NAC een autoriteit is met veel aanzien.
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Ik vond het erg belangrijk om voor mijn afstudeerproject iets te doen waar mensen 
wat aan hebben. Ik wilde echt iets doen/maken wat meerwaarde heeft voor de 
maatschappij. Om deze rede heb ik besloten om voor mijn afstudeerstage een 
onderzoek te doen voor Amphia. Ik ben met hen in contact gekomen doordat ik Roel 
Vos, de projectmanager van Amphia, op LinkedIn had toegevoegd na mijn minor. Hij 
heeft mij in contact gebracht met de communicatieafdeling van Amphia. 
Sinds mijn vader kanker heeft gehad, ben ik mezelf meer gaan verdiepen in 
gezondheid en zorg. Ik ben daarom ook gedurende de hele coronacrisis geïnteresseerd 
en kritisch geweest hoe er met deze situatie omgegaan werd.
Tijdens deze coronacrisis stoorde ik mijzelf steeds meer aan de manier hoe er naar dit
probleem voor de zorg werd gekeken. Er werd alleen maar gefocust op vaccineren, 
afstand houden en medicijnen toedienen. Maar hoe zit het met voorkomen dat 
mensen ziek worden door te zorgen dat hun eigen lichaam en immuunsysteem vitaal 
zijn? Hoe zit het met gezond en gevarieerd eten of sport en beweging? De kans dat 
mensen ziek worden wanneer zij een gezonde leefstijl hanteren, is aanzienlijk kleiner.23  
Dit is precies waar ik mij gedurende mijn afstudeerstage mee ga bezig houden: de 
preventie van ziek worden.
 
Ik heb met het Bredase ziekenhuis Amphia een gesprek gehad en zij gaven aan dat
zorgverzekeraars hen continu op de vingers tikken over waarom zij nog niks doen 
aan preventie. Wat doet Amphia om te voorkomen dat er mensen in hun ziekenhuis 
belanden? Uit het gesprek blijkt dat Amphia hier tot op het heden niet mee bezig is, 
maar dat het voor hun wel een belangrijk onderwerp is. Amphia gaf aan dat vooral 
binnen de groep laaggeletterden, er erg slechte gezondheid wordt opgemerkt. Naar 
schatting kost laaggeletterdheid de samenleving zo’n 1,13 miljard euro per jaar, 
waarvan 257 miljoen zorgkosten zijn. 8  

Ik wil mij op het gebied van preventie focussen op deze groep. Daarvoor ga ik 
onderzoeken hoe ik hen het beste kan stimuleren om gezond te gaan leven. 
Mijn doel is om een concept naar buiten brengen waarbij inclusiviteit centraal staat. De 
verstrekte informatie moet voor iedereen begrijpelijk en duidelijk zijn. (Laaggeletterd en 
niet- laaggeletterd.) Aan de hand van mijn onderzoek wil ik erachter komen wat voor 
Amphia de best mogelijke oplossing voor deze kwestie kan zijn. 

Inleiding
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Hoofdvraag
Hoe kan Amphia laaggeletterden uit de regio activeren om meer te bewegen?

Deelvragen
• Wat zijn effectieve manieren om laaggeletterden te bereiken? 
Allereerst zal er onderzoek moeten worden gedaan naar laaggeletterdheid. 
Door middel van interviews en het testen van prototypes kan er worden onderzocht 
hoe informatie het beste kan worden overgebracht.

• Waarom leven mensen ongezond?
Door middel van deskresearch en enquetes kan er worden gekeken wat redenen zijn 
voor mensen om ongezond gedrag te vertonen.

• Hoe komt gedragsverandering tot stand?
Er zal onderzocht moeten worden welke theorieën gedragsverandering kunnen 
stimuleren. Dit zal uiteindelijk getoetst worden door middel van prototypes.

Eerste exploratie van het vraagstuk
Om meer inzicht in het vraagstuk te krijgen, is er gebruik gemaakt van de mindmap 
methode. Hierin staan de eerste ideeën en associaties bij het onderwerp. 
Op de volgende pagina is deze mindmap te zien.

Het vraagstuk
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Onderzoek laaggeletterdheid
Onderzoek naar feiten over laaggeletterdheid (bijlage 1)
Er is begonnen met contextonderzoek te doen naar de doelgroep.
Met deskresearch zijn de feiten over laaggeletterdheid en de problemen die het met 
zich mee brengt in kaart gebracht. Laaggeletterden zijn over het algemeen lager 
opgeleid, hebben een lager inkomen, leven ongezonder en ervaren meer stress. Deze 
stress ondervinden zij, doordat zij een schaarste ervaren in tijd en geld. Hier zal verder 
op ingegaan worden op pagina...

Interviews
Om te weten hoe laaggeletterden bereikt kunnen worden, zijn er verschillende 
interviews gehouden met laaggeletterde mensen (bijlage 2 t/m 4) en ervaringsexperts 
(bijlage 5). Uit deze interviews konden de volgende inzichten worden gehaald: 
 
• Allochtone laaggeletterden en autochtone laaggeletterden lopen tegen dezelfde 
knelpunten aan. Ook kunnen zij op dezelfde manier benaderd worden als autochtone 
laaggeletterden.

• Getypte tekst is de grootste uitdaging voor deze groepen. Tekst moet beknopt en 
simpel blijven om het voor hen duidelijk te houden.

• Wanneer onderwerpen ingewikkeld of complex zijn, wordt er door beide groepen 
voorkeur gegeven aan visuele ondersteuning bij de tekst.

• Beeld zorgt er bij beide groepen voor dat informatie beter blijft hangen.

• Binnen de laaggeletterden zijn er veel mensen die geen telefoon of pc hebben. Ook 
zitten ze lang niet allemaal op sociale media of YouTube. Dit betekent dat het concept 
niet iedereen kan bereiken via online kanalen.

• Alle groepen geven aan de reclamefolders, die zij via de brievenbus ontvangen, te 
lezen. Dit duidt erop dat de brievenbus de makkelijkste ingang is om iedereen binnen 
deze groepen te benaderen met informatie.

• Het onderwerp laaggeletterdheid ligt heel erg gevoelig. Het grootste deel van deze 
groep durft er niet voor uit te komen en verzint smoesjes om het te verbergen. Dit 
betekent dat het concept inclusief moet worden. Het moet niet speciaal gefixeerd zijn 
op laaggeletterden, het moet voor iedereen een duidelijke bron van informatie worden. 

• Het concept zal gebasseerd worden op de data en gesprekken die uit de groepen 
komen die bereid zijn te praten. De groep die niet wil praten krijg je niet zomaar 
overtuigd om mee te werken. Één van de gesproken personen heeft er 10 jaar over 
gedaan om er over te durven praten. DIt duidt ook al aan dat het een taboe is dat je 
niet zomaar doorbreekt. Vandaar dat de rest van het onderzoek zal berusten op de 
bevindingen van de groep die er wel over wil spreken.
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• Het ontwerp moet de aandacht trekken bij alle groepen. Té veel tekst zou ervoor 
kunnen zorgen dat bij de laaggeletterde groep het ontwerp op de stapel met brieven 
komt, die zij niet lezen.

• Deel de boodschap op in delen. Geef niet te veel informatie in één keer. Elk deel van 
de boodschap is een cruciaal onderwerp op het gebied van een gezonde leefstijl.
Interviews met de doelgroep hebben aangetoond dat té veel informatie juist 
verwarring veroorzaakt bij laaggeletterde mensen. 

• Laaggelettterden lezen boeken die veel korte simpele stukjes tekst bevatten met veel 
witruimte ertussen. Zij halen deze van speciale afdelingen in de bibliotheek. Hieronder 
zijn voorbeelden van deze boeken te zien:

De tekst is heel direct, kort en krachtig. Er worden niet ‘overbodige’ details in 
beschreven. Alleen de essentiële zaken worden verteld. Uit deze voorbeelden kan 
inspiratie worden gehaald voor prototypes en het uiteindelijke concept.
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Testen 
Omdat er uit de interviews is gekomen dat de brievenbus de makkelijkste ingang is om 
iedereen te benaderen, is er verder getest met drukwerken onder laaggeletterden en 
niet- laaggeletterden (bijlage 6 t/m 8).

Hieruit kon de conlcusie getrokken worden dat de beste manier om laaggeletterden 
te bereiken is, door simpele tekst met ondersteunend beeld. Het is belangrijk dat enkel 
de essentie van de boodschap naar voren wordt gebracht, zonder (overbodige) extra 
informatie. Voorbeeld:

Ook zijn er op basis van deze testen een aantal design requirements opgesteld voor 
het toenmalige concept.

Dit heeft ertoe geleid dat er een visueel drukwerk is gemaakt met informatie over 
beweging en waarom het goed voor je is (bijlage 9). Tijdens de test met dit drukwerk, 
werd het duidelijk dat mensen heel goed weten waarom bewegen gezond en goed 
voor je is, maar dat ze het alsnog niet doen. Dit betekent dat de duidelijkheid en de 
informatie dus niet het probleem zijn, maar de manier om mensen te motiveren. De 
mensen weten namelijk zelf ook wel hoe belangrijk beweging is. 

Op basis van dit resultaat is er besloten om deskresearch te doen naar 
gedragskenmerken die in verband staan met een ongezonde leefstijl, met name 
bij mensen met een lager inkomen. Ook is er verder onderzocht hoe mensen wél 
gestimuleerd kunnen worden om te gaan bewegen. Hierdoor is er gekozen om te 
focussen op gedragsverandering.

Maar om gedrag te kunnen veranderen, zal er eerst gekeken moeten worden naar de 
redenen voor mensen om ongezond te leven
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Research naar ongezond leven en 
gedrag

Een concept ontwikkelen dat voor meerdere gezondheidsonderwerpen inzetbaar 
is, kan erg interessant zijn. Hierom is er gekeken naar de redenen achter ongezond 
gedrag in het algemeen. Zo kan er dus gekeken worden of er overeenkomsten zijn 
tussen redenen van bepaald gedrag.
 
Waarom eten mensen ongezond?
De groep waar de laaggeletterden onder vallen, namelijk de groep met lagere 
inkomens, ervaart schaarste. Zowel in tijd als in geld. Schaarste stimuleert het 
korte termijn denken. Het zorgt ervoor dat mensen korte termijn problemen 
willen oplossen. Hier is deze groep ook goed in, maar dit zorgt er wel voor dat het 
langetermijnperspectief verdwijnt. 16 
                                                                                                     
Het hormoon serotonine wordt aangemaakt bij hongerbestrijding, pijnbestrijding, slaap 
en een positieve gemoedsstemming. 17 

                                                                       
Mensen die veel stress of een depressie ervaren hebben een lage hoeveelheid 
serotonine in hun lichaam. Zoet en ongezond eten zorgt ervoor dat het 
serotoninegehalte in het lichaam in een korte tijd snel aangevuld wordt. Doordat wij 
als mensen steeds meer worden beïnvloed door reclame en marketing van fastfood, 
wordt de verleiding steeds groter om ongezond voedsel te nuttigen. 16                                                                            

Tegenwoordig zijn we altijd onderweg. Dit zorgt ervoor dat we het liefst snel iets 
tussendoor eten. Wanneer mensen honger hebben, willen zij dit zo snel mogelijk 
oplossen.18 Vaak is dit een relatief korte tijdsperiode, waarin de afweging gemaakt 
moet worden welk voedsel geconsumeerd gaat worden. Door deze tijdsdruk denken 
mensen vaak niet na over de voor- en nadelen van de voedingskeuzes. 
Mensen die schaarste ervaren, hebben al moeite met het maken van beslissingen die 
goed zijn op de lange termijn. Maar door dit soort stress kiezen zij juist vaker voor de 
korte termijnoplossing.16 Het korte termijn denken houdt dan in dat zij de drang hebben 
om voedsel te nuttigen, los van de voor- of nadelen ervan. Dit is voedsel dat makkelijk 
en snel klaar is om gegeten te worden. Dit is vaak ongezond voedsel. De afweging of 
het goed of slecht is op de lange termijn, doet er in dat geval niet toe. Dit verklaart ook 
waarom het aantal mensen met obesitas hoog is binnen deze groep. 
 
Gezonde voeding kan ook een serotonine boost geven aan het lichaam. 22 Hier zou 
naar gekeken kunnen worden bij de gedragsverandering naar gezond eten.

Deskresearch
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Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de grootste redenen om ongezond te eten, de 
volgende zijn: 40

• Aangeleerd eetgedrag (gewoonte) 
• Invloeden van buitenaf
• Voorbeeldgedrag 
• Geld
• Kennis
• Gemak

Waarom bewegen mensen te weinig?
Om aan te sluiten bij de boodschap van Amphia, is er gekeken naar het probleem 
‘beweging’ binnen de doelgroep. Uit onderzoek van het Mulier Instituut, blijkt dat 
mensen die te weinig bewegen/sporten vaak dezelfde redenen hiervoor hebben (zie 
tabel)31.

Reden niet/weinig sport, niet-sporters van 16-80 jaar (minder dan 12 keer per jaar, in procenten

Deze tabel betreft de samenleving in het algemeen.

Opvallend is dat mensen aangeven vooral geen tijd te hebben voor sporten/bewegen, 
of het op hun gezondheid afschuiven. Ook lijken zij ervan overtuigd te zijn dat zij al 
genoeg bewegen, of zij weten simpelweg niet waarom zij niet sporten. Dit komt omdat 
het voor hen geen gewoonte is.

Wanneer je kijkt naar het eerdere onderzoek over de financiele status van 
laaggeletterden (pagina 11), kun je concluderen dat voor deze groep geld een veel 
grotere rol speelt dan voor de gemiddelde persoon. Dit zorgt ervoor dat, naast 
de bovengenoemde redenen, geld ook nog eens een extra hoge drempel vormt 
vergeleken met de rest van de mensen.  

Ook het korte termijn denken van deze groep zorgt ervoor dat zij minder nadenken over 
de positieve lange termijn gevolgen van sporten. Hierdoor is voor hen de motivatie nog 
eens extra laag.
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Waarom roken mensen?
De nicotine die in sigaretten zit, zorgt er onder andere voor dat het lichaam serotonine 
aan maakt.19 Wanneer mensen in een korte tijd snel hun honger- of stressgevoel willen 
wegnemen, steken zij een sigaret op. Zoals eerder ook al beschreven is, ervaart de 
groep laaggeletterden aanzienlijk meer stress. Daarom zal de behoefte aan serotonine 
bij deze groep erg hoog zijn. Ook zorgt het roken van een sigaret ervoor dat er in de 
hersenen dopamine wordt aangemaakt. Dopamine geeft een gevoel van geluk en 
beloning.32 Dit kan verklaren waarom zij ondanks hun lagere inkomen ervoor kiezen om 
dure sigaretten te kopen, die snel een korte serotonine- en dopamineboost kunnen 
geven.

Redenen waarom mensen roken: 
• De omgeving rookt
• Het geeft direct een fijn gevoel (korte termijn genot)
• De ouders roken of hebben gerookt tijdens de opvoeding (voorbeeldgedrag) 33

Conclusies complete onderzoek
Mensen hebben vaak dezelfde motivaties om ongezond gedrag te vertonen. Deze 
motivaties overkoepelen elkaar tussen de verschillende gezondheidsonderwerpen. 

De volgende motivaties komen het meest terug:
• Geen tijd
• Korte termijn denken (niet stilstaan bij de langetermijn effecten) 
• Omgeving vertoont hetzelfde gedrag 
• Kost minder geld
Deze motivatie geldt echter niet voor roken. Het effect van een sigaret is namelijk op de 
korte termijn aantrekkelijker.33

Deze 4 redenen zijn dus cruciaal voor Amphia om naar te kijken als het gaat om 
de gedragsverandering op het gebied van beweging, maar ook voor andere 
gezondheidsdoelen. 
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Deskresearch
 
Cialdini
Er zijn verschillende manieren om gedragsverandering tot stand te laten komen. Er is 
voor dit onderzoek gekeken naar de zeven principes van Cialdini:
1. Wederkerigheid (“voor wat, hoort wat”)
2. Commitment & consistentie (“wie A zegt, zal ook eerder B zeggen”)
3. Sociale bevestiging (“we doen graag na, wat veel anderen doen”)
4. Sympathie (“leuke mensen en mensen die op ons lijken, geloven we eerder”) 
5. Autoriteit (“we nemen dingen sneller aan van experts”)
6. Schaarste (“er zijn nog een paar plaatsen vrij”)
7. Eenheid (“als je het gevoel hebt dat je deel bent van een groep, laat je je sneller 
beïnvloeden door die groep”)
                                                       20

1. Wederkerigheid 
Mensen zijn sneller geneigd bepaald gedrag te vertonen, wanneer er voor hen iets 
tegenover staat.
‘Oh als ik nou elke week voor tien euro koop bij de Albert Heijn, dan heb ik zo een volle 
spaarkaart!’ 
Voorbeeld: ‘Beoordeel je bestelling en maak kans op een waardebon van twintig euro!’

2. Commitment & consistentie
Het maken van concrete afspraken zal ertoe leiden dat mensen sneller het gewenste 
gedrag gaan uitvoeren. 
‘Ik heb getekend dat ik elke week op vrijdag kom sporten, dus dan ga ik me daar ook 
aan houden.’
Voorbeeld: Het inschrijven voor een nieuwsbrief. Dit maakt de klant meer verbonden en 
dus loyaler aan dit bedrijf.

3. Sociale bevestiging
Mensen laten zich sterk beïnvloeden door de mensen om zich heen. Zij zijn sneller 
geneigd om mee te gaan in het gedrag dat hun omgeving vertoond.  
‘Als zoveel mensen het doen, dan moet het wel leuk/goed zijn!’ 
Voorbeeld: ‘Het product dat u nu bekijkt, is vandaag al 10 keer verkocht!’

4. Sympathie
Mensen nemen sneller iets aan van anderen waar zij sympathie voor voelen. Zij zijn 
sneller geneigd om mee te gaan in het gedrag van die personen. 
‘Die aardige verkoper zal vast wel goede spullen verkopen.’ 
Voorbeeld: De ‘over ons’ pagina op een website zorgt ervoor dat het bedrijf een positief 
en sympathiek gevoel achterlaat bij de bezoekers.

5. Autoriteit
Mensen nemen sneller iets aan van experts. Deskundigen geloven we sneller. 
‘Deze man is een deskundige, hij zal het wel weten.’ 
Voorbeeld: ‘3 op de 4 tandartsen raadt deze tandpasta aan.’

Research naar 
gedragsverandering
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6. Schaarste
Wanneer wij het idee krijgen dat iets bijna op is, dan willen we het graag hebben.
‘Als ik het ticket nu niet bestel, is het straks al weg!’
Voorbeeld: ‘Nog maar 2 stuks op voorraad!’

7. Eenheid
Mensen willen graag bij een groep horen. Wanneer zij het idee hebben ergens deel van 
uit te maken, voelen zij zich meer verbonden en zullen zij sneller het gewenste gedrag 
binnen deze eenheid overnemen.  
‘Als mijn hele voetbalteam begint met een nieuw dieet, dan kan ik niet achterblijven.’ 
Voorbeeld: Bij een kledingwinkel, een categorie met duurzame kleding. Hierdoor worden 
gelijkgestemde klanten samengebracht.

Determinantentheorie
Naast Cialdini is er voor dit onderzoek ook gekeken naar gedragsverandering door 
middel van determinanten.
Dit worden ook wel de achtergronden van gedrag genoemd. De factoren die ervoor 
zorgen dat bepaald gedrag tot stand komt. Er zijn persoonlijke determinanten en 
omgevingsdeterminanten.

Persoonlijke determinanten:
• Gedragsintentie
De intentie van de doelgroep om het gedrag wel of niet uit te voeren.

• Attitude, uitkomstverwachtingen
De houding van de doelgroep ten op zichte van het gedrag. 

• Subjectieve norm en ervaren sociale invloed
De sociale steun/druk die de doelgroep vanuit de omgeving ervaart, om bepaald 
gedrag uit te voeren of aan te houden.

• Eigen-effectiviteitsverwachting of waargenomen gedragscontrole
De overtuiging van de doelgroep dat zij in staat is bepaald gedrag succesvol uit te 
voeren. De mate waarin de doelgroep het uit te voeren gedrag als eenvoudig ervaart. 
Dit heeft te maken met persoonlijke vaardigheden maar ook met omgevingsfactoren 
die het gedrag bevorderen of belemmeren. 

• Geanticipeerde spijt en morele verplichting
Dit heeft te maken met de spijt die de doelgroep verwacht te ervaren, wanneer zij 
bepaald (gezond) gedrag nalaat. De doelgroep zal wanneer zij verwacht veel spijt te 
krijgen bij het nalaten van gezond gedrag, sneller geneigd zijn om dit gedrag toch uit te 
voeren.

• Risico inschatting
De inschatting van risico door de doelgroep, bepaald of zij het waard vindt om bepaald 
gedrag te veranderen of uit te voeren.

• Kennis en bewustzijn
De mate waarin de doelgroep beschikt over de kennis van bepaald gedrag en het 
bewustzijn welke gevolgen dit gedrag heeft.
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• Persoonlijkheidskenmerken
Bepaalde karaktertrekken binnen de doelgroep kunnen van invloed zijn op het gedrag 
dat zij vertonen. De ene persoon is van nature sneller geneigd bepaald gedrag te 
vertonen dan de ander. 
                                             28 

Omgevingsdeterminanten:
• Fysieke omgeving
De fysieke omgeving is op te delen in twee categorieën:
-Aanbod 
Heeft de doelgroep genoeg toegang tot producten, materialen en faciliteiten, om het 
gewenste gedrag te vertonen?
-Indeling en inrichting
De omgeving moet zo ingedeeld en ingericht zijn dat het gezond gedrag stimuleert. 

• Sociale omgeving
De sociale omgeving bestaat uit drie categorieën:
-Sociale normen
1 Descriptieve normen: zeggen iets over welk soort gedrag wel of niet aanvaard wordt 
op basis van wat de meerderheid met succes doet.
2 Injunctieve normen: zeggen iets over welk gedrag wel of niet aanvaard wordt op 
basis van geschreven regels en wetten.
3 Gepercipieerde normen: zeggen iets over welk soort gedrag aanvaard wordt op basis 
van hoe de doelgroep groepsnormen aanvoelt.
4 Subjectieve normen: zeggen iets over welk soort gedrag aanvaard wordt op basis 
van hoe de doelgroep verwachtingen van anderen naar hen toe aanvoelt.

-Sociale invloeden: steun of druk
Wanneer de doelgroep binnen hun omgeving steun of druk ervaart tot het uitvoeren 
van bepaald gedrag. Dit kan zowel door directe omgeving (familie en vrienden), als 
door indirecte omgeving (verenigingen, cultuur, rolmodellen).

-Culturele invloeden
Invloeden die te maken hebben met de manier hoe een sociale groep of subgroep 
leeft. Dit kan betrekking hebben op dagelijkse activiteiten zoals eten, maar ook niet-
alledaagse activiteiten, zoals omgaan met geboorte of sterfte. Ook de waarde en 
opvattingen die deze groepen met elkaar delen. 

• Economische omgeving
De economische omgeving bestaat uit twee categorieën:
-Betaalbaarheid van producten en diensten.
-Marketing van producten en diensten.

• Politieke omgeving
De politieke omgeving bestaat uit twee categorieën:
-Regels, wetten en aanbevelingen die een overheid stelt, hebben invloed op het 
gedrag van mensen.
-Politieke ideologieën 
De ideeën die de mens en maatschappij zichzelf op hebben gelegd. 
                                                                                                                                28 
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Fieldresearch

Erken het probleem binnen de doelgroep 
Om de doelgroep te kunnen bereiken en aan te kunnen sporen tot een 
gedragsverandering, is het noodzakelijk om de redenen achter het huidige gedrag van 
de doelgroep te begrijpen. 
Naast deskresearch is het ook verstandig om onderzoek te doen naar de doelgroep en 
hun gedrag met Amphia medewerkers. We kruipen in de huid van de doelgroep door 
middel van omgekeerd brainstormen. Dit brainstormen is gedaan met 4 personen die 
ieder hun eigen redenen op schreven om niet te sporten/bewegen. Vervolgens zijn alle 
redenen samengevoegd om daarna weerlegd te worden.

Redenen om niet te bewegen/sporten

Lichamelijke obstakels.

Kost veel energie, je wordt er moe van.

Liever op de bank Netflixen.

Te weinig tijd.

Kost vaak geld.

Niet alleen willen sporten/bewegen.

Geen snel resultaat, wat levert het op?

Omgeving beweegt ook niet.

Uitstel gedrag/geen doel hebben.

Nooit ziek zijn.

Wie past er op de kinderen?

Het hoeft niet.

Te oud.

Redenen om juist wel te bewegen/sporten

Bewegen op maat, gaat klachten tegen.

Daarna voel je je fitter en krijg je meer energie
Het idee van gezond zijn geeft ook energie, 
zelfwaardering groeit.

Kan gecombineerd worden, bijvoorbeeld staand 
netflixen.

Combineer het met werk. Wandel meer, minder met 
de auto, doe meer fysieke handeling door de dag 
heen.

Het hoeft geen geld te kosten. Bewegen kan altijd en 
overal en is gratis.

Ga samen sporten. Stimuleer elkaar om samen te 
sporten. Gezelligheid is een beloning.

Het geeft mentaal een goed gevoel. Als de drempel 
van de eerste keer gaan overwonnen is, is het veel 
makkelijker.

Laat de omgeving mee bewegen.

Stel haalbare laagdrempelige doelen op.

Hou dat zo! Niet ziek zijn betekent niet dat je helemaal 
gezond bent.

Neem de kinderen mee! Of beweeg samen met hen.

Er zijn genoeg gezondheidsredenen om juist wel te 
sporten.

Je blijft langer mobiel door beweging/sporten!
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Waarom stoppen mensen met bewegen/sporten?
Door het veranderen van levensfases en verplichtingen, zullen mensen sneller geneigd 
zijn om sporten lager te plaatsen op de prioriteitenlijst of er zelfs mee te stoppen. Dit 
gebeurt omdat mensen in nieuwe fases in hun leven vaak niet een plek kunnen vinden 
voor de sport. De motivatie zwakt af en andere tijdsbestedingen krijgen voorrang.
Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een opleiding in een andere stad, werk of het 
krijgen van een kind. 
Ook kunnen blessures of andere fysieke complicaties ervoor zorgen dat iemand na een 
lange periode van niet sporten, dit ook niet meer oppikt. 35

De grootste redenen voor mensen om te stoppen zijn persoonlijke redenen (63%). 
Denk hierbij aan tijdsgebrek vanwege andere verplichtingen, blessures en de (te hoge) 
kosten van sporten. 36

Om dit onderzoek aan te vullen en te bevestigen met fieldresearch, is er besloten om 
een enquête uit te zetten. Deze enquête bevat de volgende vragen: 

1 . Wat is uw geslacht? *
Man
Vrouw
2 . Wat is uw leeftijdsgroep? *
15 tot 19
20 tot 29
30 tot 39
40 tot 49
50 jaar of ouder
3 . Doet u aan sport? *
Indien u hier ‘Ja’ invult, mag u naar vraag 9.
Ja
Nee
4 . Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel sport beoefend?
Indien u hier ‘nee’ invult, mag u naar vraag 8.
Ja
Nee
5 . Waarom bent u gestopt met sporten?
6 . Wat zou u kunnen motiveren om (weer) te beginnen?
7 . Fietst of wandelt u weleens? *
Nooit
Heel soms
Af en toe
Vaak
Heel vaak
8 . Waarom wandelt/fietst u wel of niet? *
9 . Wat is er voor u nodig om meer te gaan wandelen/fietsen? *
10 . Zijn er andere vormen van beweging die u beoefent? Zo ja, welke en waarom? *
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Nadat het inzicht duidelijk werd dat opleidingsniveau en beroep ook erg belangrijke 
factoren zijn om de doelgroep te kunnen filteren, zijn hier ook vragen over toegevoegd 
aan de enquête.

De resultaten van de enquête (33 antwoorden): 
Voor de complete antwoorden van de open vragen, zie bijlage.

4 . Wat is uw beroep?
14 antwoorden

Op deze vraag zijn erg veel verschillende beroepen geantwoord. Deze lopen uiteen van 
marketeer tot verwarmingsmonteur.



22

7 . Waarom bent u gestopt met sporten?
13 antwoorden

De meest genoemde redenen van mensen zijn:
• Past niet in tijdschema (5 keer genoemd) 
• Geen plezier meer in sport (4 keer genoemd)

Verder werden door enkelen deze redenen gegeven:
• Corona (3 keer genoemd)
• Fysieke complicaties (2 keer genoemd)
• Sportschool beviel me niet (1 keer genoemd)
• Kost te veel geld (1 keer genoemd)
 
8 . Wat zou u kunnen motiveren om weer te beginnen?
14 antwoorden

De meest genoemde eisen van mensen zijn:
• Samen sporten (7 keer genoemd)
• Het moet leuk zijn (4 keer genoemd)

Verder werden door enkelen deze punten genoemd:
• Niet te duur (2 keer genoemd) 
• Regelmaat (1 keer genoemd)
• Gezondheid (1 keer genoemd)
• Persoonlijke begeleiding (1 keer genoemd)
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10 . Waarom wandelt/fietst u wel of niet?
33 antwoorden

De meest genoemde redenen van mensen zijn:
• Ontspanning (15 keer genoemd)
• Om van A naar B te komen (11 keer genoemd)

Verder werden de volgende redenen genoemd:
• Gezondheid (6 keer genoemd) 
• Hond uitlaten 6 keer genoemd)
• Mooi weer (5 keer genoemd)
• Blessure (1 keer genoemd)

11. Wat is er voor u nodig om meer te gaan wandelen/fietsen?
33 antwoorden
 
De meest gegeven antwoorden waren:
• Mooi weer (12 keer genoemd)
• Niets (7 keer genoemd)
• Samen met anderen gaan (6 keer genoemd)

De overig gegeven antwoorden waren:
• Tijd (4 keer genoemd)
• Een doel hebben (2 keer genoemd)

12. Zijn er andere vormen van beweging die u beoefend? Zo ja, welke en waarom?
33 antwoorden

De meest gegeven antwoorden waren:
• Fitness (8 keer genoemd)
• Hardlopen (5 keer genoemd)
• Nee (4 keer genoemd)

De overig gegeven antwoorden waren:
• Huishoudelijke taken (3 keer genoemd)
• fysiek werk (2 keer genoemd)
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Conclusies na enquête
De testpersonen zijn erg gevarieerd, dus vertegenwoordigen een aannemelijke 
doorsnede van de samenleving. De verschilllende opleidingsniveaus geven dezelfde 
redenen om wel of niet te sporten.
Dit is interessant omdat hieruit geconcludeerd kan worden dat deze groepen dus op 
dezelfde manier denken, als het op dit onderwerp aan komt.  

Opvallend is dat het aspect van ‘samen’ bewegen en sporten vaak genoemd wordt. 
Mensen zijn sneller geneigd om te bewegen en sporten wanneer het met anderen is en 
wanneer het als leuk wordt ervaren. Dit hangt vaak met elkaar samen. Ook gaven de 
mensen die al wel met beweging bezig zijn aan, dat zij dit doen ter ontspanning. 
Er kan hieruit dus geconcludeerd worden dat het bewegen/sporten niet moet voelen 
als bewegen/sporten, het moet voelen als een leuke sociale activiteit die eerder als 
ontspannend voelt dan inspannend.

Ook is uit de antwoorden af te leiden dat mensen met een hoger opleidingsniveau, 
meer bewegen dan mensen met een lager opleidingsniveau. Dit komt overeen met 
eerder onderzoek.

Wat vinden mensen belangrijk als ze starten met sporten?
Mensen willen wanneer zij starten graag beginnen met een goede introductie en 
goede begeleiding. Ook vindt men het belangrijk dat zij zich snel op hun gemak voelen, 
dat zij samen met bekenden sporten en dat zij plezier hebben. Het sociale aspect is 
dus erg belangrijk voor deze groep. Het is daarom belangrijk dat de sportactiviteit als 
gezellig en laagdrempelig wordt ervaren. 36

Conclusies na onderzoek
Gezien de gegeven redenen en determinanten om niet te sporten/bewegen, kan 
de conclusie getrokken worden dat mensen duidelijk sporten niet belonend en leuk 
genoeg vinden. Mensen doen liever andere dingen en zijn bang dat het geld kost. 
Om sporten/bewegen aantrekkelijker te maken, is het een goed idee om mensen  
samen te laten sporten/bewegen.27 Hierdoor wordt er sociale bevestiging, eenheid en 
tot slot commitment & consistentie gecreëerd.20  
 
De sociale bevestiging komt tot stand wanneer anderen ook gaan bewegen/sporten 
en men hierdoor graag mee doet. De sociale omgeving zal dus een belangrijke rol 
spelen in het beïnvloeden van het gewenste gedrag.
 
Wanneer er eenmaal een sport/beweeggroep gevormd is, kan het principe eenheid 
ervoor zorgen dat men sneller aangespoord wordt om mee te gaan met de rest van de 
groep.  
 
Het principe commitment & consistentie onstaat wanneer de mensen eenmaal 
beginnen met sporten/bewegen. Wanneer de eerste stap gezet is, is de drempel voor 
hen een stuk minder hoog om nogmaals te gaan. 
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Eerste concept

Concept
Voor Amphia kan het nuttig zijn om één vast middel te hebben, dat zij voor elk 
gezondheidsonderwerp kunnen inzetten. Dit middel moet een gedragsverandering 
creeëren bij de doelgroep. 
 
Door middel van een voorlichtingsevenement zouden mensen tot nieuwe inzichten 
kunnen komen die hun determinanten veranderen om zo het gewenste gedrag te 
gaan vertonen. Ook is het slim om een aantal principes van Cialdini toe te passen om 
zo verdere gedragsveranderingen te stimuleren.  

Het concept bestaat uit het organiseren van een voorlichtingsevenement, omdat 
hierbij een breed scala aan gedragsveranderingstheorieën inzetbaar is. Bij een 
evenement is er de kans voor de doelgroep om op een laagdrempelige manier, met 
anderen, samen het gewenste gedrag uit te proberen. Ook kunnen twijfels en vragen 
tijdens zo’n evenement weggenomen worden. Het doel is namelijk om de drempel 
voor het gewenste gedrag zo laag mogelijk te maken bij de doelgroep. En met zo’n 
evenement wordt die drempel op een leuke manier verlaagd.

Er is gekozen om met vier principes van Cialdini te werken, die voor een ziekenhuis het 
meest bruikbaar kunnen zijn.
Deze principes zijn:
• sociale bevestiging 
• eenheid 
• sympathie 
• autoriteit

Deze vier principes sluiten het beste aan bij de onderwerpen die Amphia besproken 
heeft, (roken, voeding, beweging) omdat ze het breedst inzetbaar zijn. Het draaiboek 
moet voor elk onderwerp bruikbaar zijn, dus is het zaak dat de theorie hier dan ook op 
aansluit. Er is bijvoorbeeld niet gekozen voor schaarste als principe, omdat dit bij een 
onderwerp als roken en beweging niet zou werken.

Er is besloten om een draaiboek te maken voor Amphia, dat stap voor stap uitlegt hoe 
zij zo’n evenement kunnen opzetten. Amphia wordt met dit draaiboek zelfredzaam op 
het gebied van het aanpakken van hun gezondheidsdoelen.  

In het draaiboek wordt uitgelegd hoe je van A tot Z zo’n evenement op moet zetten. 
Hiervoor is er gekeken naar online bronnen over het organiseren van evenementen.30

Het draaiboek is te vinden in bijlage 10. 
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Indeling evenement
De indeling van het evenement wordt gebasseerd op het Transtheoretisch model. 
Dit model bestaat uit 5 fases: 
 
Fase 1 Recontemplatiefase 
Dit is de fase waarbij de doelgroep nog niet bezig is met het veranderen van hun 
gedrag. 

Fase 2 Contemplatiefase
Dit is de fase waarbij de doelgroep nadenkt over het veranderen van hun gedrag.

Fase 3 Planningfase
Dit is de fase waarbij de doelgroep begint met het voorbereiden van hun 
gedragsverandering. 

Fase 4 Actiefase 
Dit is de fase waarbij de doelgroep over gaat tot het uitvoeren van het gewenste 
gedrag.  
 
Fase 5 Gedragsbehoudfase 
Dit is de fase waarbij de doelgroep het gedrag vasthoudt en het tot een gewoonte 
heeft gemaakt. 

De doelgroep zal voorafgaand aan het evenement in fase 1 zitten. Het doel van het 
evenement zal zijn, om hen aan het einde van het evenement in fase 3 te laten zitten.

Door middel van gezondheidschecks vanuit Amphia, kan men bewust worden van hun 
(on)gezondheidsstatus. Dit, in combinatie met een autoriteit die zijn verhaal doet, kan 
mensen van fase 1 naar fase 2 trekken. 

Verder zullen dan activiteiten op het evenement, die mensen aanzet tot het gewenste 
gedrag. Op die manier heeft de doelgroep het gedrag al een keer ervaren en 
geprobeerd. Ook zullen er tijdens deze activiteiten afspraken gemaakt worden tussen 
de gasten, om het gewenste gedrag ook uit te voeren na het evenement. Dit zal er dus 
voor zorgen dat de doelgroep naar fase 3 gebracht wordt.

De activiteiten op het evenement
Op basis van de conclusies uit het onderzoek naar redenen waarom mensen ongezond 
gedrag vertonen, zijn een aantal vereisten opgesteld:
• Gratis
• Sociaal
• Laagdrempelig
• Leuk
• Het belang voor de doelgroep moet duidelijk zijn
• Moet mensen triggeren om bepaald gedrag te vertonen tijdens, maar vooral ook na 
het evenement.
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Het idee is om mensen te laten bewegen in groepen, om zo hen aan te sporen om 
buiten het evenement met deze groepen te blijven bewegen. Het stimuleren van 
bewoners om te wandelen in wandelgroepjes zou kunnen werken door hen dit al 
uit te laten proberen op het evenement zelf. Men moet verrast worden door de 
laagdrempeligheid en het leuke aspect van wandelen. Het doel moet zijn mensen de 
ogen openen dat voldoende beweging niet intensief sporten hoeft te zijn, maar dat het 
juist ook ontspannend, leuk en gezellig kan zijn. Mensen moeten tijdens het evenement 
het leuk en gezellig hebben terwijl ze een stuk wandelen.

Evaluatie
Na nogmaals nagedacht te hebben over de rol die Amphia als ziekenhuis heeft, en na 
een aantal gesprekken, is er de conclusie getrokken dat het helemaal niet de taak is 
van Amphia om een evement te organiseren. Amphia heeft namelijk ook aangegeven 
dat zij het erg druk hebben en geen tijd of mensen over hebben om een evenement op 
te zetten. Daarom is er gekozen om tot een ander concept over te gaan. 
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Een wandelgroep
Wandelen is een erg laagdrempelige vorm van beweging, die ervoor zorgt dat 
iedereen makkelijk kan aansluiten. Het sociale aspect van samen wandelen in 
groepsverband speelt een belangrijke rol. Zoals hierboven al vermeld werd, is het voor 
veel mensen die beginnen met sporten, belangrijk dat zij met anderen samen sporten 
(het liefste met bekenden). Wanneer er dus een wandelgroepje opgericht zou worden 
voor buurtbewoners, zou dit gelijk deze aspecten meenemen. Ook wordt wandelen 
ervaren als de leukste vorm van lichaamsbeweging.
 
Naast het sociale aspect, levert wandelen ook veel winst op het gebied van 
gezondheid. Een half uur per dag wandelen is al genoeg om het risico op hart 
en vaatziekten te verkleinen. 39 Daarnaast heeft wandelen ook de volgende 
gezondheidsvoordelen:
• Wandelen is goed voor spieren en botten.
• Wandelen is goed tegen diabetes.
• Wandelen is goed voor de hersenen.
• Wandelen is goed voor de longen.
• Wandelen is goed tegen depressie.
• Wandelen is goed voor de nachtrust.
• Wandelen is goed tegen overgewicht.
• Wandelen is goed voor de spijsvertering.  34

Om te controleren of de theorie klopt en het organiseren van een wandelgroep werkt, 
zal er een test plaats vinden op kleinere schaal onder werknemers van verschillende 
organisaties. Wanneer deze aanpak bij hen werkt, is het zeer aannemelijk dat het op 
grotere schaal tijdens een burendag ook zal werken onder buurtbewoners.

De test
4 personen wandelen 3 keer in groepsverband.  
De eerste wandeling vindt plaats op woensdag 23 maart. De twee en derde wandeling 
vinden plaats op 30 maart en 1 april. Alle wandelingen zijn rond 13:00 in de middag. 
Deze wandelingen zijn van tevoren uitgestippeld en duren ongeveer 10 minuten van. Dit 
houdt het laagdrempelig en makkelijk. Ook het feit dat het in groepsverband is, maakt 
het een gezellige, sociale bezigheid. 

De testpersonen zijn werknemers van Amphia (leeftijdscategorie 20-35).

Tijdens de wandeling krijgen de testpersonen uitleg over het belang van bewegen, en 
hoe deze wandeling bijdraagt aan hun gezondheid.

Vervolg
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Doel van de test:
Ik hoop dat wanneer de testpersonen 3 wandelingen met mij hebben gemaakt 
in groepsverband, zij dit ook gaan doen wanneer ik er niet bij ben. Het effect van 
herhaling, in combinatie met het gevoel dat ze gezond bezig zijn wil ik graag 
onderzoeken.

Bevindingen van de wandeltest:

Wandeling 1 bevindingen:
De meiden gaven aan heel af en toe te wandelen tijdens het werk, wanneer het mooi 
weer is. Zij gaven ook aan dat zij niet houden van bewegen en sporten, omdat het vaak 
voelt als iets dat ‘moet’. Ik merkte heel erg dat zij dit wandelen leuk vonden, omdat het 
niet voelde als ‘verplicht bewegen’, maar eerder als een sociale gezellige activiteit. 
Het weer was op deze dag overigens erg goed, 20 graden en zon.

Wandeling 2 bevindingen:
De meiden vinden het nog steeds erg gezellig en ik merkte ook dat ze het gevoel 
hebben dat ze zaken over hun werk of afstuderen kwijt kunnen. Ik heb andere collega’s 
gevraagd of zij deze keer ook mee gingen wandelen. Ik kreeg te horen dat zij het erg 
druk hadden en dus helaas niet mee konden wandelen. Een andere collega gaf aan 
zich niet zo lekker te voelen.
Tijdens de wandeling merkte ik dat iedereen weer lekker aan het kletsen was met 
elkaar. Ze gaven ook aan dat ze het fijn vonden om weer even een stukje te gaan 
wandelen. Het weer was op deze dag redelijk goed, 13 graden en zon. 
De route die voor wandeling 1 en 2 gelopen is, is van tevoren uitgestippeld en ziet er als 
volgt uit:

Deze wandeling is 1,5 km lang en duurt ongeveer 10-15 minuten.
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Wandeling 3 bevindingen:
Voor deze wandeling is er gekozen om een keer een andere route te nemen, om de 
eentonigheid tegen te gaan. De volgende route is hiervoor uitgestippeld:
 

Deze wandeling is 1,61 km lang en duurt ongeveer 20 minuten.
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De week na het wandelen
 
Woensdag:
Ik hoorde een van de werknemers tegen de ander zeggen: “Zullen we straks weer even 
wandelen?” Waarop de ander zei: “Ik werk alleen deze ochtend, maar vrijdag kan wel! 
Ligt er alleen even aan wat het weer doet.”

Dit is erg interessant want ze zijn dus wel gaan nadenken over wandelen en komen er 
nu ook uit zichzelf mee. 
 
Vrijdag zal het blijken of ze ook daadwerkelijk gaan wandelen, of dat het hierbij blijft.

Er werd rond lunchtijd weer gepraat over wandelen, maar het weer leek een te 
belangrijke factor om niet te gaan. Het weer was op deze dag erg slecht; het was koud 
en het regende.

Vrijdag:
Rond lunchtijd werd er weer gesproken over lopen. Een van de collega’s gaf al aan 
geen tijd te hebben vanwege veel werk. Overigens is deze collega ook nog niet eerder 
mee geweest om te wandelen.

Ik werd door de twee meiden waarmee ik al 3 keer gewandeld heb, uitgenodigd om 
mee te gaan wandelen. Zij kwamen hier uit zichzelf mee. Overigens maakten we een 
wandeling die en stuk langer was dan de wandelingen die wij voorheen gemaakt 
hebben. Het wandelen lijkt dus erg in de smaak te vallen. Het weer vandaag was 8 
graden en droog. Met een jas aan was het goed te doen buiten. 

De week daarop

Woensdag: 
Vandaag is niemand begonnen over wandelen. Dit was opvallend omdat degene die 
telkens het initiatief nam, niet aanwezig was op kantoor. Het lijkt erop dat de rest niet 
wandelt als zij het niet voorstelt. Het weer vandaag was droog en het was 16 graden.

Vrijdag:
Het vermoeden dat ontstaan is afgelopen woensdag, is vandaag bevestigd. Wanneer 
‘de initiatiefnemer’ niet aanwezig is op kantoor, dan gaat de rest ook niet wandelen.
Men moet dus een drijfveer hebben die ze mee trekt om te wandelen.

Conclusie na wandelingen met Amphiamedewerkers 
De werknemers van Amphia zijn bereid om met een collega te wandelen in 
wandelgroepen, maar er is wel een initiatiefnemer nodig binnen deze groep. Wanneer 
deze werknemers eenmaal aan het wandelen zijn, vinden zij het erg leuk en gezellig. 
Zij zijn uiteindelijk wel gestopt met wandelen. Nog maar heel af en toe, wanneer de 
initatiefnemer het voorstelt, wandelen ze mee. Dit is vooral afhankelijk van het weer. 

De volgende test zal meer onder de doelgroep uitgevoerd worden, om zo te kijken of 
het bij hen werkt om wandelgroepen op te zetten. 
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Wandelen met de doelgroep 
Voor de volgende test is er gefocust op bewoners uit wijken waar de inkomens lager 
zijn. Laaggeletterden bevinden zich namelijk vooral binnen deze groep (zie pagina 11). 

Wandeling met Tuinzigtbewoners
Na te hebben gewandeld met collega’s van Amphia. Was ik nieuwsgierig of ik ook mijn 
daadwerkelijke doelgroep op dezelfde manier kan stimuleren. We maken een korte 
wandeling met een groep buurtbewoners van Tuinzigt. Ik wil elke dinsdag om 19:00 
gaan wandelen, zo’n 3 keer in totaal.
Ik heb een advertentie ontworpen in illustrator. Deze advertentie heb ik met de inzichten 
over laaggeletterdheid in het achterhoofd, ontworpen. Ik heb simpele tekst met 
dikgedrukte woorden (zie politiefolder) gebruikt, met ondersteunend beeld bij de tekst.

Doel:
Mensen aanmoedigen om meer te gaan wandelen en in te laten zien dat bewegen, 
laagdrempelig leuk en gezellig kan zijn. Ook wil ik ervoor zorgen dat de bewoners ook 
gaan wandelen als ik niet meer mee wandel. Ik wil hen het duwtje in de rug geven om 
te beginnen.

Belangrijke aandachtspunten tijdens de test:
Wat is de opkomst? (Is zo’n advertentie voldoende om mensen te overtuigen?)
Wat voor soort mensen komen er op af? (leeftijd en geslacht)
Wandelden deze mensen van te voren al? (zo nee, waarom zijn ze nu dan wel overtuigd 
om mee te wandelen?)
Zijn het dezelfde mensen die meegaan?
Groeit de groep naarmate er vaker gewandeld wordt? (Hoe komt dat?)
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Eerste wandeling:
Van tevoren heb ik positieve reacties gekregen op mijn advertentie op Facebook. Mijn 
bericht werd geliked en mensen gaven aan er graag bij te zijn. 
Helaas kwam er uiteindelijk niemand opdagen.
 
Er is wel een gesprek met een buurtbewoner ontstaan tijdens het wachten. Deze 
man viel precies binnen mijn doelgroep. Hij kwam voor het wekelijkse dansen in het 
buurtcentrum. Op basis van zijn uitspraken ben ik tot de volgende inzichten gekomen:

“Tuinzigters zijn lui.”

“Iets liken of reageren op Facebook, is iets anders dan daadwerkelijk op komen dagen.”
“Ik ben pas gaan bewegen/dansen toen een collega mij mee vroeg”
• Bekenden (vrienden, collega’s, buren) trekken elkaar sneller mee.
• Misschien moet ik buurtbewoners bereiken via buurtbewoners, mond tot mond

“Ik betaal 5 euro voor dit dansen, dus er zit voor mij meer een verplichting aan om te 
gaan” “Dat ik betaal maakt mij meer verbonden met de activiteit.” 
• Meer inspelen op commitment (misschien een inschrijflink volgende keer?)

“Ik heb geen Facebook.” “Mij kun jij niet overhalen om meer te bewegen of te wandelen”
“Een hondje zou mij wel motiveren om meer te wandelen.”

“Ik zie vaak mensen wandelen met honden in groepen, misschien kun je een honden 
wandelgroep organiseren?”
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Tweede wandeling:
Om uit te sluiten dat het vorige keer incidentieel was, dat er niemand kwam opdagen. 
Is er besloten om nogmaals een poging te wagen. 
Wederom is er op Facebook gereageerd onder de advertentie. Zeker 3 personen gaven 
aan deze keer erbij te zullen zijn. 
Op de dag zelf is er nog een reminder op gezet voor de testpersonen. 

Helaas is er wederom niemand komen opdagen 

Conclusie 
Na deze testresultaten kon er geconcludeerd worden dat gezelligheid niet genoeg 
is om mensen te laten wandelen. Mensen moeten voor henzelf een goede reden 
hebben om te gaan wandelen. Voor de doelgroep is gezondheid en gezelligheid dus 
niet genoeg. Ook is het belangrijk dat er een initiatiefnemer is die de testpersonen 
meeneemt. Dit moet iemand zijn waar zij enige vorm van binding of connectie mee 
hebben. Daarom wilde de Amphia medewerkers wel met mij wandelen en de bewoners 
van Tuinzigt niet.
Om de doelgroep tot een ervaring te bieden die hen tot een nieuw perspectief en het 
gewenste gedrag brengt, moet de boodschap gekoppeld worden aan iets (anders) 
dat zij wel bellangrijk vinden.42

 
Om de doelgroep echt te triggeren, zal er ingezet moeten worden op emoties in plaats 
van verstand. De boodschap om te gaan wandelen moet aansluiten bij de doelgroep. 
Men moet zich herkennen. Er moet binding gecreeërd worden. 42 
 
Er zijn een aantal partijen benaderd die hierbij kunnen helpen:
• Buurtpunt Fellenoord
• NAC Breda
• Robbie Haemhouts

Buurtpunt als basis 
Om de doelgroep te bereiken wil ik een partij gebruiken die zich al in de wijk bevind, 
en die de bewoners goed kennen, het buurtpunt. Deze partij zal de boodschap vanuit 
Amphia vertolken naar de buurtbewoners. 
Maar dit zal niet genoeg zijn. Mogelijk zou een manier kunnen zijn om de doelgroep 
te stimuleren tot wandelen om hen een ‘gain’ te bieden voor het uitvoeren van het 
gedrag.
De doelgroep denkt vooral op de korte termijn, dus het wandelen zou dan een gain 
moeten opleveren, in een korte termijn. 
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NAC Breda
NAC leeft enorm in Breda. Vooral ook binnen wijken zoals Tuinzigt.  
Op Facebook is bijvoorbeeld ook al te zien dat mensen uit Tuinzigt de NAC pagina 
volgen.

Dit is een voorbeeld, maar zo zijn er nog veel meer.

NAC is dus een partij die in die wijken veel invloed uit kan oefenen. Dit speelt ook weer 
in op het principes autoriteit en sympathie van Cialdini.
Ook is het zo dat NAC al veel bezig is met mensen meer laten bewegen. NAC heeft 
namelijk een aparte afdeling die zich richt op maatschappelijke campagnes en acties.  
Zij hebben dus dezelfde ambities als Amphia om meer mensen te laten bewegen/
sporten.

Robbie Haemhouts
Robbie is een ex-NAC speler, die zich momenteel erg veel inzet voor beweging en 
sport. Hij zet zich in om mensen over de streep te trekken om gezond te gaan leven 
en voldoende te bewegen. Robbie is aanvoerder geweest van NAC en is in Breda een 
grote naam. Hij zou dus ook een invloedrijke factor kunnen zijn voor de buurtbewoners.
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Deze 3 partijen zijn dus erg interessant om mee aan de slag te gaan, maar dit zal niet 
genoeg zijn om mensen over de drempel te krijgen.  
 
Mogelijk zou een manier kunnen zijn om de doelgroep te stimuleren tot wandelen om 
hen een ‘gain’ te bieden voor het uitvoeren van het gedrag.
De doelgroep denkt vooral op de korte termijn, dus het wandelen zou dan een gain 
moeten opleveren, in een korte termijn. Om deze groep te kunnen triggeren tot het 
gewenste gedrag, zal er verder gekeken worden naar het model van Octalysis. Dit is 
een model met gamification methodes om mensen tot bepaald gedrag te drijven. 
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Het Octalyses model 38

Dit model gebruikt 8 drijfveren die ervoor zorgen dat mensen gedrag gaan vertonen.

1. Meaning
Iemand voelt zich geroepen om iets te doen (het is een zodanig belangrijk onderwerp).

2. Accomplishment
De drang om vooruitgang te boeken en ergens winst uit te halen.

3. Empowerment
Iemand wil een creatief proces doorlopen en hierdoor groeien als persoon. Dit is vooral 
voor de persoon zelf.

4. Ownership
Iemand is gemotiveerd als hij het idee heeft dat hij iets bezit.

5. Sociale influence
Iemand wordt gedreven door de sociale invloed om hem heen. Dit kan zowel voor 
sociale bevestiging zijn, als door de drang om met iemand te concurreren. 

6. Scarcity
Wanneer iets schaars is wil men er voor werken om dat te krijgen.

7. Unpredictability
Nieuwsgierigheid kan men ook drijven. Wanneer iets vragen oproept bij iemand wil hij 
heel graag weten hoe het zit.

8. Avoidance
Men wil graag negatieve dingen/uitkomsten vermijden, dit is ook een drijfveer.

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                       38
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Wandelgroepen en het Octalysesmodel
Er is gekeken naar verschillende gamification methodes die zouden passen bij 
wandelgroepen. De keuze is gevallen op ‘Acomplishment’.  
Het organiseren van een speurtocht met daarbij een beloning die de wandelaars 
kunnen winnen. Dit zorgt ervoor dat men een uitdaging aan gaat wanneer zij beginnen 
met de wandeling, en dit geeft hen een beloning om voor te werken. Het levert hen 
nu daadwerkelijk iets op wanneer zij mee gaan wandelen. Hierin komt het principe 
wederkerigheid van Cialdini ook weer terug.
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Uiteindelijke concept

Hoe komen al deze elementen samen tot een concept?

Vanaf een Buurtpunt in de wijk zullen wandelingen worden georganiseerd. Deze 
wandelingen zullen door de omgeving van de wijk zijn. De wandelaars dienen foto’s te 
maken van een aantal geselecteerde gebouwen, om zo te kunnen bewijzen dat zij de 
wandeling hebben gelopen. Wanneer zij deze foto’s tonen bij het buurtpunt, zullen zij 
kans maken op kaartjes voor thuis wedstrijden van NAC. Ook kan NAC merchandise 
aanbieden als (extra) prijs. De reden waarom er voor NAC kaartjes gekozen is, is omdat 
NAC momenteel gratis kaarten levert aan het Amphia ziekenhuis. Deze kaarten zijn een 
gift voor de medewerkers van het ziekenhuis. Dit doen zij omdat zij hiermee willen laten 
zien dat zij ook een maatschappelijke kant hebben en de zorg waarderen. Heel vaak 
blijven er veel kaarten over. Deze kaarten kunnen dus mooi verloot worden als prijs 
onder de wandelaars. 

Tijdens het gesprek met Ingeborg Hoevenaars van het Buurtpunt Fellenoord, werd 
duidelijk dat NAC heel populair is binnen de wijk. Er zal dus veel animo zijn voor de 
wedstrijdkaarten en merchandise.
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De keuze is uiteindelijk gevallen op een samenwerking tussen Amphia, het buurtpunt 
en NAC, omdat NAC Breda het grootste bereik heeft. Tijdens een gesprek met de 
afdeling NAC maatschappelijk, gaven zij aan zeker geinteresseerd te zijn om samen te 
werken. Vooral het preventieve deel van gezondheid sprak hen erg aan. Ook is het met 
NAC mogelijk om een duurzaam concept op te zetten. Hun wedstrijden blijven namelijk 
steeds terugkomen, dus zal er steeds opnieuw een drijfveer zijn voor de doelgroep om 
te gaan wandelen. 
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Buurtbewoners zullen worden benaderd via drukwerken en online advertenties. 
Deze zullen worden gedeeld via het buurtpunt Fellenoord (door middel van Facebook). 
Ook zal er aangespoord worden dat bewoners dit delen onder elkaar. Dit zal gedaan 
worden in de door Ingeborg Hoevenaars van Buurtpunt Fellennoord, omdat zij en de 
buurtbewoners elkaar kennen. Zij zal hen rechtstreeks benaderen in het Buurtpunt, en 
via de Facebookgroep van Fellennoord. Ze zorgt hierbij ervoor dat de advertentie ook 
door buurtbewoners verspreid wordt. Hiervoor gebruikt zij haar connecties binnen de 
wijk. Verder zullen er flyers uitgedeeld worden in de wijk, met daarop informatie over de 
wandelactie.  

Het idee
Mensen worden uitgenodigd om een wandeling te maken door middel van een 
wandelroute. Deze wandelroute zal een aantal hotspots hebben. Deze hotspots dienen 
te worden gefotografeerd. De reden hiervoor is om een gamification element erin te 
stoppen waarbij de bewoners dus actief bezig zijn tijdens de wandeling. Ook dient het 
tevens als een bewijs dat de wandeling volledig is afgemaakt door de wandelaar. De 
bewoners die alle hotspots gefotografeerd hebben (dus die de wandeling volledig 
hebben afgerond), kunnen een beloning ophalen bij het buurtpunt. Deze beloning is in 
de vorm van een kraslot. Hiervoor is gekozen omdat uit gesprekken met het buurtpunt 
gebleken is dat dit erg gewild is binnen de doelgroep (net als de NAC merchandise en 
thuiswedstrijdkaarten). De reden dat er voor deze proof of concept voor krasloten is 
gekozen, is omdat het niet te regelen was om binnen de tijd een test te doen met NAC 
thuiswedstrijdkaarten. Het oorspronkelijke doel van de test is kijken of mensen voor een 
beloning bereid zijn om te gaan bewegen/wandelen. Met krasloten als beloning wordt 
dat doel alsnog bereikt.

punt 1 Buurtpunt Fellenoord
punt 2 Schorsmolen klooster
punt 3 Lunet gebouw
punt 4 Haagse poort
punt 5 Studio Mango
punt 6 Ingenshousz
punt 7 St. Anna kerk
punt 8 Buurtpunt Fellenoord 

De wandeling is ongeveer 1,7 km lang en zal zo’n 25 minuten duren. Doordat deze 
wandeling nog geen half uur duurt, is deze voor (bijna) iedereen toegankelijk. 

De uitwerking
Er is voor de uitwerking gekozen om de inzichten uit eerder onderzoek toe te passen. 
Aangezien dit concept voor iedereen duidelijk moet zijn, moet dat dus ook voor 
laaggeletterden het geval zijn. Dit betekent: weinig tekst, simpele taal, enkel de essentie 
weergeven en ondersteunen met beelden.

Proof of concept
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Onder de wijkbewoners is een flyer verspreid, met daarop de wandelkaart. 
Er is gekozen om een duidelijke wandelroute weer te geven op de kaart. Deze is 
uitgebeeld in voetstappen. De pijlen duiden de richting van de wandelroute aan.  
Er is gekozen om de kleur oranje te gebruiken voor de voetstappen en pijlen omdat 
oranje mensen activeert tot actie.41

Verder zijn de gebouwen waar foto’s van gemaakt moeten worden, opvallend 
gemaakt. Er is bewust gekozen om enkel deze gebouwen op de kaart weer te geven, 
om verwarring te voorkomen. Ook staat er voor deze gebouwen het icoontje van een 
camera, en staat er een voorbeeld afbeelding vastgepind. Op deze manier is het voor 
zo veel mogelijk mensen duidelijk wat de bedoeling is. 
Straatnamen die niet van toepassing zijn, zijn bewust weggelaten op de kaart, om zo 
een informatie overdosis te voorkomen.

Om de mensen te activeren en uit te nodigen voor de wandeling, is er op de andere 
kant van de flyer gefocust op de doelgroep aanspreken.  
Hier is de keuze weer gevallen op de kleur oranje, om de aandacht te trekken en 
mensen te activeren. Ook blijft het op deze manier in de stijl van de voetstappen. 
Verder staat er de beloning voor de wandeling groot afgebeeld, het kraslot. Vanuit het 
Buurtpunt Fellenoord werd ook geadviseerd, ‘leg de focus op wat er voor de doelgroep 
te winnen valt’. Dit is extra ondersteund met munten die op de achtergrond naar 
beneden vallen. Men moet echt verleid worden om tot actie over te gaan. Verder is er 
gebruik gemaakt van simpele tekst. Essentiële woorden en informatie zijn dikgedrukt. 
Dit is ook weer gebaseerd op de inzichten uit eerder onderzoek zoals de politie folder 
(zie bijlage 7).  
Op de volgende pagina is de voorkant van de flyer te zien. 
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De voor en achterkant van de flyer zullen ook via Facebook verspreid worden. Ingeborg 
van het buurtpunt, zorgt ervoor dat deze oproep zich ook gaat verspreiden onder de 
buurtbewoners zelf. De bewoners kunnen dan ook met de digitale plattegrond op hun 
telefoon, de wandeling maken. 
 
De flyers zijn op 4 mei uitgedeeld in de wijk Fellenoord. Het meerendeel van de flyers 
is door de brievenbus verspreid. Er zijn in totaal zo’n 200 flyers verspreid. Verder is het 
bericht gedeeld op Facebook in de groep van de buurt en op Nextdoor.
Zoals de flyer al vermeldt, konden de buurtbewoners op 6 mei tussen 15:00 en 17:00 
langskomen om de foto’s te tonen en een kraslot in ontvangst te nemen. In het 
buurtpunt ondertekenen zij dan een formulier als bewijs dat zij deel hebben genomen 
aan de test.
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Testresultaten
Er zijn in totaal 9 mensen komen opdagen om te wandelen voor krasloten.

De wandelaars is gevraagd hoe zij de wandeling hebben ervaren. Zij gaven aan dat het 
erg duidelijk was en dat het best wel even lekker was om een stukje te lopen.
 
Ook de motivatie is bevraagd. Men gaf aan dat ze voor een gratis kraslot best wel een 
rondje wilde lopen. Omdat ze nu een doel hadden werd het voor hun aantrekkelijker om 
dat stukje te wandelen.
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Conclusie en aanbeveling

Conclusie
Er zijn mensen komen opdagen voor het wandelen in ruil voor krasloten. Dit betekent 
dat het element van de beloning men heeft overtuigd om te gaan wandelen. 
Opvallend is dat de meeste mensen vanaf 16:30 kwamen opdagen. Dit is dus een 
interessant inzicht om mee te nemen naar de volgende fase. Op het formulier is ook 
te zien dat veel mensen in tweetallen gekomen zijn. Van de 9 wandelaars hebben er 
maar 3 alleen gelopen. Dit ondersteund dus ook weer de conclusies uit eerdere testen: 
men beweegt liever samen met anderen.

Aanbeveling
Het is erg belangrijk om deze doelgroep iets te bieden om gedrag te stimuleren. 
Hetgeen wat je hen aanbiedt moet zodanig interessant voor hen zijn, dat zij bereid zijn 
er actie voor te ondernemen. De krasloten hebben bewezen dit te doen, maar met NAC 
merchandise/kaarten, kan de opkomst nog groter zijn. Men moet van tevoren duidelijk 
weten waarvoor zij moeten lopen, wat het hen oplevert.  
Wanneer men op de social media van NAC deze oproep ziet, en drukwerken ontvangt 
met daarop het NAC logo, trekt dit nog veel meer aandacht. Het is dus belangrijk om 
te zorgen dat er via meerdere kanalen, breed wordt uitgezet dat deze wandelacties 
lopen. Niet alle bewoners zitten op hetzelfde kanaal/platform namelijk. Om men aan 
het bewegen te krijgen, zal er om de tafel gezeten moeten worden met een partij met 
zo veel invloed en aanzien als NAC.
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Bijlage 1
 
Deskresearch naar context (laaggeletterdheid) 

Om te beginnen is er, om dit vraagstuk verder te onderzoeken, deskresearch 
uitgevoerd. 
Het deskresearch bestaat uit:
• Het probleem van laaggeletterdheid
• De relatie tussen laaggeletterdheid en gezondheid
• Communicatie vanuit de zorg met laaggeletterden

Het probleem van laaggeletterdheid

“3 tot 4 op de 10 volwassen Nederlanders beschikt over te weinig vaardigheden om 
informatie over gezondheid en gezondheidszorg voldoende te kunnen begrijpen en 
gebruiken voor het nemen van beslissingen ten aanzien van de eigen gezondheid en 
welzijn.” 4  

In 2016 waren er in Nederland 2,5 miljoen mensen laaggeletterd.1  En dit aantal neemt 
alsmaar toe door 3 factoren:
 
De eerste factor is vergrijzing. Het feit dat er steeds meer ouderen in Nederland komen, 
zorgt ervoor dat het aantal laaggeletterden stijgt.7 De meeste laaggeletterden zijn 
namelijk ouderen.2 Dit komt omdat de vaardigheden van lezen en schrijven, naarmate 
mensen ouder worden, ongeveer met één heel opleidingsniveau omlaag gaan. 5

De tweede factor is het feit dat er steeds meer migranten naar Nederland komen. 
Deze groep heeft moeite met de Nederlandse taal en is vaak niet geslaagd voor de 
inburgeringstoets. 9

De derde factor is dat er toch nog veel jongeren van school gaan met een te laag 
niveau.6 Steeds vaker ziet de onderwijsinspectie dat er kinderen van het basisonderwijs 
afkomen met een laag niveau op het gebied van leesvaardigheid. 6

  
In Nederland is het leesniveau bij 17,9% van de 15-jarigen zodanig laag, dat er een 
grotere kans is dat zij later in hun leven tot de categorie ‘laaggeletterd’ zullen  
behoren. 24

De relatie tussen laaggeletterdheid en gezondheid

Laaggeletterden hebben een slechtere gezondheid en voelen zich vaak ook minder 
gezond dan niet laaggeletterden. Ook is het zo dat, omdat zij moeite hebben met taal, 
zij informatie over gezondheid en gezond leven missen. Feit is ook dat laaggeletterden 
vaker naar de huisarts en het ziekenhuis gaan dan niet laaggeletterden. 11
Over het algemeen is de kennis van laaggeletterden over bepaalde ziekten heel erg 
laag. Dit zorgt er natuurlijk ook voor dat hun gezondheid meer risico loopt. 3
Naar schatting kost laaggeletterdheid de samenleving zo’n 1,13 miljard euro per jaar, 
waarvan 257 miljoen zorgkosten zijn. 8
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Waardoor leven laaggeletterden ongezonder? 

Uit een rapport van het NIVEL blijkt dat laaggeletterden meer moeite hebben 
met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over een gezonde 
levensstijl.4 “Daarnaast lijken laaggeletterden of mensen met lage functionele 
gezondheidsvaardigheden vaak minder goed in staat te zijn om zelfmanagement uit 
te voeren en een minder gezonde leefstijl te hebben dan hoger geletterden of mensen 
met hogere functionele gezondheidsvaardigheden.” 11

Ook financiële status speelt een rol in dit verhaal. “Van de laaggeletterden moet 19% 
ten minste één jaar rondkomen van een inkomen onder de armoedegrens. Verder blijkt 
ruim 6% van de laaggeletterden langdurig arm. Dit percentage is ruim twee keer zo 
hoog voor laaggeletterden als voor niet-laaggeletterden.” 12   

Mensen die laaggeletterd zijn hebben over het algemeen minder geld te besteden.  
 
En financiële status kan weer gekoppeld worden aan gezondheid. “Naarmate het 
inkomen hoger is, is de gezonde levensverwachting hoger.” 13  

Mensen met lagere opleidingsniveaus en financiële status lopen meer risico op het 
krijgen van ernstige gezondheidsproblemen zoals obesitas of suikerziekte. Ook heeft 
deze groep meer kans op psychische problemen, vaak ter gevolg van schulden. 
Mensen die lager opgeleid zijn ervaren ook meer stress als gevolg van sociale en 
financiële problemen. Dit leidt weer tot lichamelijke gezondheidsproblemen.14

Een grote oorzaak van gezondheidsproblemen onder mensen met lagere inkomens 
is ongezonde voeding. Deze groep besteed minder geld aan voeding en koopt vaker 
goedkoop voedsel van slechtere kwaliteit, met een lage voedingswaarde. 14

Ook zorgt de lagere financiële status van deze groep ervoor dat het voor hen lastig 
is om te sporten. Vaak kunnen zij het zich financieel niet veroorloven om aan een 
betaalde sport te doen of sportatributen te kopen. 15  

Later in deze exploratie (pagina 27), zal dit verder onderbouwd worden.
                                                                                                                                              

Communicatie vanuit de zorg met laaggeletterden
 
Een groep laaggeletterden gaven gedurende een samenwerking met drie 
huisartsenpraktijken en samenwerkingspartners aan dat er een aantal tips zijn 
die zij graag willen meegeven ten aanzien van communicatie vanuit de zorg met 
laaggeletterde patiënten.

Telefonisch
• Rustiger spreken wanneer er recepten worden doorgegeven.
• Meld herhaalrecepten via de telefoon en website.
Digitaal
• Zorg dat teksten kort en krachtig zijn.
• Een voorleesknop zou erg handig kunnen zijn.
• Belangrijke gegevens zoals adressen, tijden of datums dik drukken.
In de praktijk zelf:
• Duidelijke taal en beeldmateriaal ophangen en aanbieden.
• Foto’s van zorgverleners op de muur, zodat het duidelijk is bij wie ze moeten zijn.
• Maak informatie vooral op een visuele manier duidelijk.
                                                                                                                                                                                                    10
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Verder onderzoek naar context (laaggeletterdheid)

Dankzij het deskresearch is het beeld van het onderwerp scherper in kaart gebracht. De 
volgende stap was om de context van de doelgroep concreter te krijgen.  
Dit is gedaan door het bekijken van verschillende programma’s die een kijk in het leven 
geven van de doelgroep. Zoals ‘Typisch Tuinzigt’ of ‘Gewone helden’. Maar ook door 
gesprekken met de doelgroep zelf. 

Typisch Tuinzigt
Typisch Tuinzigt is een realityserie over de bewoners van de wijk Tuinzigt. Veel van deze 
bewoners zijn laaggeletterd.
De bevindingen hieronder zijn gebaseerd op het dagelijks leven van de 
laaggeletterden uit de afleveringen van het tweede seizoen van Typisch Tuinzigt:

• Ze roken bijna allemaal.
• Veel mensen met overgewicht.
• Ze hebben allemaal wel een televisie en laptop.
• Zo’n buurt is heel erg hecht.
• In een buurthuis komen mensen wel écht samen.
• Ze krijgen vaak wel hulp met complexere zaken.
• Er liggen reclamefolders op tafel, maar er zijn nergens boeken te zien.
• Iemand heeft op zijn laptop een mapje met ‘moeilijke woorden’ voor bijvoorbeeld 
sollicitaties. Als hij een moeilijk woord ergens tegenkomt dan zet hij het erbij 
in het mapje. Hij maakt dus eigenlijk een soort toolkit voor zichzelf om zo zijn 
laaggeletterdheidsproblemen te verminderen.
• Één vrouw denkt daadwerkelijk dat roken goed is voor haar gezondheid. Dit duidt weer 
op hele lage kennis over gezond leven.
• Ze spelen veel digitale spelletjes - games. Ze houden zich dus in hun vrije tijd veel 
bezig met audiovisuele activiteiten.
• De gemeenschap is sociaal en hecht.
• Ze kijken allemaal televisie.
• Veel laaggeletterden stemmen niet tijdens de verkiezingen of ze stemmen op een 
partij waarvan ze eigenlijk de standpunten niet begrijpen.
• Ze weten vaak niet waar de bibliotheek is.
• Sommigen laten zich informeren over de verkiezingen via een interactieve 
voorlichting in de vorm van een bingo. Op deze manier blijft informatie bij hen veel 
beter hangen. 
• Ze nemen teksten vaak héél letterlijk en missen vaak wat er écht mee bedoeld wordt. 
• Ze begrijpen soms het totaal tegenovergestelde van wat er wordt gezegd, puur 
omdat er een moeilijk woord in zit waar zij zelf dan invulling aan geven.
• Vaak worden ze geholpen door familie, wanneer zij bijvoorbeeld een kieswijzer 
invullen. Vaak snappen ze zelf niet de stellingen die worden voorgedragen.
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Gewone helden
Dit programma is door Miranda Dahlhuis aangeraden als interessante bron om te 
kijken waar laaggeletterden in het dagelijks leven zoal tegenaan lopen. Gewone helden 
volgt een groep laaggeletterden in het dagelijks leven en brengt de hindernissen waar 
zij mee leven in beeld. 
De bevindingen zijn als volgt:
 

Aflevering 1 

• Sommigen gebruiken kookboeken met foto’s van de ingrediënten en stappen. Maar 
wanneer er moeilijke woorden in de kookboeken staan, wordt het voor hen bijna 
onmogelijk het gerecht correct te bereiden. 
• Soms wordt een van de personen uitgelachen, wanneer zij in winkels aangeeft het 
etiket niet te kunnen lezen.
• Een van de personen heeft zichzelf aangeleerd om de producten die zij nodig heeft 
precies te onthouden. Hierdoor weet zij precies weet wat ze zoekt, zonder dat ze iets 
hoeft te lezen. De producten zoekt ze op het internet van tevoren op. Wanneer ze deze 
producten in de winkel niet kan vinden, gaat ze weer naar huis. Dit doet ze liever dan 
het vragen aan een medewerker.
• Een persoon gaf aan dat een magnetronmaaltijd onplofte omdat hij de instructies 
niet goed kon lezen/begrijpen. 
• Een persoon bestelt niets online omdat hij het zelf eerst wilt zien met eigen ogen. De 
beschrijving is voor hem niet duidelijk genoeg. 
• Een persoon vertelde alleen routes visueel te onthouden. Wanneer er een 
wegomleiding of iets dergelijks is, dan gaat zij weer naar huis. Omdat zij niet op de 
verkeersborden kan navigeren. 
• De laaggeletterden willen anderen aanmoedigen om ook ervoor uit te komen, maar 
dit blijkt erg lastig omdat er grote taboe heerst.

Aflevering 2 

• Een van de personen is op zijn dertiende levensjaar gestopt met school. Doordat hij 
stopte met lezen en schrijven is dit verwaterd.
• Soms bellen laaggeletterden naar instanties, omdat ze de informatie uit brieven niet 
begrijpen. Anderen leggen de brief weg en laten het daarbij. 
• Digitalisering is voor sommigen écht te lastig.
• “Schrijf het simpel! Iedereen moet het kunnen begrijpen!” geven de personen uit 
‘Gewone helden’ aan. 
• Door hun omgeving wordt het vaak niet opgemerkt dat iemand laaggeletterd is.
• Er wordt ook een verhaal verteld over een oude vrouw die nooit heeft geweten dat 
haar man niet kon lezen.
• “Laaggeletterden kunnen het heel goed verbloemen”, geeft een van de personen 
aan. Hij heeft heel lang zichzelf door het leven heen gebluft, werkt, is ondernemer en 
studeert inmiddels ondanks zijn laaggeletterdheid. “Als je laaggeletterd bent kun je 
alsnog ver komen”, geeft hij ook aan.
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‘Huh wat bedoelt u?’ campagne 
Voor het onderzoek is de ‘Huh wat bedoelt u?’ campagne, die voor het Amphia 
Molengracht gebouw plaats vond, bijgewoond. Het doel van de campagne was om 
aandacht te besteden aan laag geletterdheid en om mensen bewust te maken van 
het feit dat zij doktersgesprekken mogen opnemen met hun telefoon. Niet iedereen 
begrijpt altijd wat er verteld wordt bij de dokter, dus het gesprek opnemen en het 
later terugluisteren zou daarvoor een uitkomst kunnen bieden. De bevindingen 
van deze middag zijn gedocumenteerd en ook zijn er gesprekken gevoerd met de 
bezoekers. Door in gesprek te gaan, werd al snel duidelijk dat er stiekem nog best veel 
laaggeletterden zijn. Deze mensen schamen zich hier voor. Er werden erg interessante 
verhalen gedeeld van mensen die liever met Google of een woordenboek termen 
opzoeken, dan dat zij het vragen aan de specialist of dokter om het nog eens uit te 
leggen. Ook vertelde iemand dat hij de krant leest met een woordenboek ernaast. “Hou 
het gewoon in het Nederlands!” werd op deze middag vaak gezegd. De site van het 
ziekenhuis zelf zou ook te veel moeilijke ‘dure’ woorden bevatten. “Wanneer een dokter 
langzaam praat en simpele woorden gebruikt, dan scheelt dat al heel veel”, gaf een 
(vermoedelijk) laaggeletterde man aan. De mensen die voor het eerst hoorden dat 
zij het gesprek mochten opnemen bij de dokter, wisten dit vaak niet, of ze waren van 
mening dat dit écht niet kon. Het zou voelen als een motie van wantrouwen tegenover 
de dokter, wanneer zij het gesprek zouden opnemen. Anderen vonden het opnemen 
juist een goed idee, maar vinden de drempel te hoog om dit aan de dokter te vragen. 
Zij gaven aan dat het fijn zou zijn als de dokter het standaard aanbiedt om het gesprek 
op te nemen en mee te geven aan de patiënt. 

Het werd ook heel erg duidelijk dat laaggeletterden zich schamen, wanneer zij iets niet 
begrijpen. Het is dus heel belangrijk om niet te stigmatiseren. Mensen die laaggeletterd 
zijn, zijn heel snel bang om dom gevonden te worden. Vaak houden zij het ook geheim, 
of komen er niet voor uit. Ze zijn dan bang dat er minder over hun gedacht wordt. 
Gelukkig waren alle mensen wel heel positief over het initiatief van ‘Huh wat bedoelt 
u?’. Ook de laaggeletterden zelf, gaven aan het heel erg fijn te vinden dat er aandacht 
aan besteed wordt. Ook werd er door de mensen meermaals bedankt voor het fijne 
gesprek. 

Doordat mensen zich schamen voor hun laaggeletterdheid, zal het uiteindelijke 
concept niet specifiek bestempeld moeten zijn voor laaggeletterden. Het moet een 
concept zijn dat laaggeletterden helpt, maar dat voor iedereen handig zou kunnen zijn. 
Hiermee voorkom je dat je laaggeletterden anders gaat behandelen en ze in een hokje 
stopt.
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Bijlage 2
 
Interview met allochtoonse laaggeletterden

Bevindingen

Welke hobby’s of interesses heeft u? 
Hoe informeert u uzelf hierover?
De hobby vraag was ingewikkeld. En haalde weinig goede antwoorden op.
een vrouw had als hobby een moestuin onderhouden, en haar kennis daarover heeft zij 
geleerd van haar vader. 

Hoe volgt u het nieuws?
Vaak kijken ze televisie, soms een beetje in de krant, maar niet te veel. Want de 
woorden vinden ze vaak moeilijk. Of ze kijken op hun telefoon. “Alle mensen van deze 
tijd gebruiken telefoon”. Af en toe kijken ze ook op het internet en lezen ze daar de 
krantenartikelen. Van de NOS bijvoorbeeld. Ook het journaal kijken ze, en dan vooral het 
jeugdjournaal. 
Op de telefoon kijken ze vooral op nieuwssites maar ook op Facebook en YouTube. 

Zit u weleens op YouTube? Zo ja, vind u dit fijn werken?
Ze kijken allemaal heel veel YouTube. Bijvoorbeeld om nieuwe recepten te leren 
koken. Nieuwe dingen leren doen ze vooral via YouTube. Ook voor het leren van de 
Nederlandse taal is YouTube heel handig, geven ze aan. YouTube werkt heel fijn voor 
hen. Soms is het ook verleidelijk om er heel lang op te zitten terwijl ze andere dingen te 
doen hebben. Youtube vinden ze makkelijker dan iets googlen. Omdat er bij YouTube 
gelijk een plaatje staat en daarna krijgen ze bewegend beeld en geluid. Dan kunnen ze 
meteen kijken en luisteren over datgene wat ze hebben gezocht. Een mevrouw gaf wel 
aan dat googlen wel beter is dan YouTube als ze wilt oefenen met lezen en schrijven. 
Maar anderen geven aan dit toch nog best lastig te vinden, en gebruiken daarom 
liever YouTube.

Hoe houdt u aanbiedingen van winkels in de gaten?
Soms kijken ze in de krant, maar allemaal kijken ze voornamelijk naar de 
reclamefolders. Welke winkel dan een aanbieding heeft, daar gaan ze heen. Ze houden 
het dus bij met de foldertjes die in de brievenbus komen. Soms kijken ze ook op hun 
telefoon naar digitale reclamefolders via internet. 
 
Wat zou u zelf de beste manier vinden om informatie te krijgen?
Zoeken op Google, krijg ik van meerdere mensen te horen. Ze houden in de gaten 
hiermee of ze een afspraak hebben bij de gemeente. Maar ook opening en 
sluitingstijden van winkels houden ze via Google in de gaten. Bijvoorbeeld als het brood 
op is, dan gaat een mevrouw meteen kijken welke winkel nog open is. De rest stemt hier 
lachend mee in. 

Heeft u het idee dat u bepaalde informatie mist? Zo ja, welke dan?
Deze vraag was duidelijk te ingewikkeld voor de groep. Daarom probeerde ik hem 
simpeler te formuleren naar: ‘Heeft u weleens momenten dat u iets niet begrijpt?’
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Dit begrepen ze nog steeds niet helemaal. Maar ze gaven wel aan dat wanneer zij 
iets niet begrijpen en iets moeilijk vinden, zij dat aan hun kinderen vragen. Ook een 
woordenboek of op de telefoon het opzoeken, is voor hun een hulpmiddel wanneer zij 
iets niet begrijpen. 
Een andere meneer geeft aan dat hij met zijn telefoon, teksten vertaald door middel 
van een foto. Maar vaak met een foto is het nog steeds lastig te begrijpen. 
En op wat voor momenten pakt u dan bijvoorbeeld uw camera erbij?
Wanneer ik ergens rustig zit. Of aan de andere kant van de kamer zit. Wanneer ik 
ergens rustig op mijn gemak zit, doe ik dat wel, maar wanneer ik over straat loop doe ik 
dat niet zo snel. 
En denkt u dan maar van laat maar?
“Nee. Ik onthoud het of zet het in mijn herinnering en dan zoek ik het thuis op om te 
vertalen.” zei de man. 

(Ik blijf proberen om de oorspronkelijke vraag te herhalen, maar gelukkig helpt de 
vrijwilliger erbij)
Een meneer die heel de tijd stil was geeft nu aan dat dat inderdaad wel eens gebeurd 
dat hij iets niet begrijp. En dan bijvoorbeeld wanneer hij een moeilijke brief via de post 
binnen krijgt met veel tekst. 
(Nu komt de rest ook meer mee)
Een vrouw geeft aan dat zij als zij een brief krijgt deze langzaam moet lezen. Wanneer 
zij moeilijke woorden tegenkomt, dan zoekt zij dit op in een woordenboek. Eerst probeert 
ze het zelf, maar als ze er niet aan uit komt, dan vraagt ze het aan haar man of aan 
haar kinderen. Of, geeft iemand aan dat zij gewoon naar de buurvrouw gaat als zij iets 
niet begrijpt. De rest stemt weer lachend mee in. 
(Ik blijf proberen om de oorspronkelijke vraag te herhalen, maar gelukkig helpt de 
vrijwilliger erbij)
De papieren/post van maatschappelijk werk begrijp ik vaak ook niet, zegt een meneer. 
Vervolgens begint een andere vrouw weer over dat haar buurvrouw niet hulp kan 
vragen aan haar kinderen of man. 
(Ik blijf proberen om de oorspronkelijke vraag te herhalen, maar gelukkig helpt de 
vrijwilliger erbij)
Maar vind u het niet vervelend dan dat u in situaties komt waarbij u iets niet begrijpt?
Jawel. Ik vind het erg. Geeft de vrouw aan. 
Heeft u daar dan een voorbeeld van?
Ik vind het moeilijk en ik vind het erg, geeft ze wederom aan. “Taal is moeilijk..” zegt ze. 
Ze lijkt nog steeds niet te begrijpen waar ik naar vraag. 
En heeft u daar bijvoorbeeld tijdens het winkelen ook last van? 
Ik hoor vanuit alle kanten, “ja met winkelen is ook moeilijk soms”. 
Het is vooral een probleem als er tekst bij komt kijken. Communiceren met mensen is 
niet het grootste struikelpunt, komt naar boven. 
Maar ook geeft een andere meneer aan, dat als hij bij een tandarts of dokter komt, hij 
het ook niet altijd begrijpt wat er wordt verteld. 
(Nu komt iedereen weer een beetje los en komt met eigen verhalen.)
Een vrouw die had een tolk bij wanneer zij naar het ziekenhuis ging. Inmiddels niet 
meer. Nu begrijpt zij vaak wel wat er gezegd wordt. Een andere vrouw geeft aan dat 
zij bij de dokter zegt: “kunt u alstublieft langzamer praten en duidelijke makkelijke 
woorden gebruiken”.  En soms als ze het echt te moeilijk vind dan pakt ze haar telefoon 
erbij als hulpmiddel/vertaalmiddel. “Iedereen hier praat Engels, dat is voordeel”, zegt 
een meneer. 
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Zit u op Instagram? Zo ja, gebruikt u dit weleens en vind u dit fijn werken?
Een meneer geeft aan nee, wel op telegram. Een aantal anderen geven aan veelal 
op Instagram te zitten. Ze vinden het leuk en gebruiken het veel. Ze gebruiken het om 
dingen door te sturen naar familie en vrienden, maar ook om dingen te leren. Veel 
stemmen in. Vooral het sturen van foto’s en video’s naar vrienden wordt veel genoemd. 
Maar ook om dingen te leren, gebruiken ze Instagram. Video’s die dingen uitleggen om 
mensen dingen leren. Ook voor het nieuws, het journaal, geeft een meneer aan. Die 
bekijkt dat ook op Instagram. 

Zit u op Facebook? Zo ja, vind u dit fijn werken
Ja, geven de meeste aan. ‘Alleen voor de verjaardagen’ geeft een meneer aan. 
En waarvoor gebruikt u Facebook dan vooral?
Ze geven aan dat ze het voornamelijk gebruiken om met andere mensen contact te 
leggen via berichtjes, vooral familie uit het buitenland. Ook geven ze aan verjaardagen 
in de gaten te houden en elkaar te feliciteren via facebook. 

Maakt u weleens gebruik van de krant? Zo ja, vind u dit fijn werken?
Er wordt aangegeven dat er de startkrant wordt gelezen. Dit is alleen te begrijpen geeft 
een meneer aan. De rest van de kranten begrijpt hij niet. Die zijn te moeilijk. 
(de vrijwilliger legt aan mij uit wat de startkrant precies is)

Foldertjes laten zien.
Welke zou u meenemen van deze folders en welke juist niet en waarom?
De folders met tekst worden gelijk met moeilijke gezichten bekeken door de groep. Ik 
vraag vervolgens aan hen welke zij het meest begrijpelijk vinden. Ze zijn het unaniem 
eens dat de politie folder het meest begrijpelijk is. Dit zijn duidelijke plaatjes en weinig 
tekst geven ze aan. Die andere lijken wel geschiedenisboeken zegt een meneer. ‘Hoe 
meer tekst hoe moeilijker te begrijpen’ is de conclusie van de groep. 
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Bijlage 3
 
Interview met autochtoonse laaggeletterden

Bevindingen

Welke hobby’s of interesses heeft u? 
(Jolanda)
Haar grootste hobby is koken. En ze doet graag reizen, maar dan moet er wel iemand 
mee. Verder doet ze tekenen, naaien, fotoboeken maken. 
Je gaf aan koken, hoe informeer jij jezelf hierover? Hoe vind jij nieuwe recepten 
bijvoorbeeld?
Ze geeft aan dat ze een paar makkelijke kookboeken heeft en moeilijkere kookboeken. 
In die makkelijke staan afbeeldingen van hoe het klaar gemaakt moet worden. De 
ingrediënten die nodig zijn en hoe deze gesneden en bereid moeten worden. Uit die 
boeken kan ze heel veel halen. Ze geeft ook aan dat ze 2 of 3 jaar op Indische kookles 
gezeten heeft, omdat haar man Indisch is. 
Nederlandse en Italiaanse gerechten kan ze uit zichzelf wel koken, omdat ze dat van 
huis uit heeft meegekregen. Maar Indonesisch kon ze nog niet. Dat zijn speciale kruiden, 
en die kent zij niet. Dan weet ze dus niet wat erin moet, en dan kan ze het gerecht niet 
klaar maken. 
De eerste keer dat ze Indisch moest koken, toen ging ze naar de winkel, maar het 
is allemaal Indisch wat er op die producten staat. Dus toen heeft ze 4 keer een 
medewerker erbij moeten halen om te vragen wat elke naam voor ingrediënt was. 
Ze wist de namen niet te koppelen aan producten omdat ze deze niet kent. Ze vond 
het wel heel erg spannend om zo voor de eerste keer naar de winkel te gaan om 
producten te halen die ze niet kent. 
Ze vond dat Indisch koken wel heel leuk om te leren. Ze is bewust naar kookles gegaan 
om Indisch te leren koken, omdat zij de kookboeken waar deze gerechten in stonden, 
niet begreep. 
Door te kijken hoe een gerecht wordt klaargemaakt, en dat dan na te doen. Daar leert 
zij van koken. Boeken komen bij haar niet goed binnen, maar door het visueel voor zich 
te zien, zodat ze het na kan doen, dat is voor haar heel effectief. Vaak oefenen en dan 
lukt het vanzelf.

Welke hobby’s of interesses heeft u? 
(Christ)
Hij geeft aan dat hij als hobby motoren en oude auto’s opknappen altijd deed. Hij heeft 
de lagere school afgemaakt, middelbare school en daarna de vakschool. Maar hij 
deed ook avondcursussen om zichzelf bij te leren over zijn hobby. Verder heeft hij veel 
geleerd van de praktijk. 
Op het moment dat Christ een herseninfarct kreeg, kon hij zich niks meer herinneren 
en zo is hij het ook verleerd om te lezen en schrijven. Dat was een moeilijke tijd voor 
hem. Hij is toen 12 jaar lang naar de school voor volwassenen een middagdeel gegaan. 
Daar heeft hij het lezen weer kunnen leren. Zijn motoriek is nog steeds niet hersteld en 
daardoor is schrijven voor hem nog te lastig. Hij draait bijvoorbeeld letters om. Maar hij 
is nu taalambassadeur en daar is hij erg trots op en tevreden mee. 
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“Raak niet in paniek, ga iets doen, probeer het. En schaam je niet als het niet lukt, want 
je hebt het in ieder geval geprobeerd dan.”  Dit wil hij graag meegeven. 
Hij ziet dat taalambassadeur zijn als uitlaatklep. Dat laat hem zien dat hij niet de enige 
is die hier moeite mee heeft. Hij gaf als voorbeeld dat hij bij de logopedist een kind 
tegen kwam dat tegen zijn moeder zei, “die meneer doet ook moeilijk praten”. En hij 
merkte dat zij beide steun hadden aan het idee dat de ander met hetzelfde probleem 
kampt. 
De logopedist heeft hem verwezen naar het taalpanel. Dit noemden zij een school voor 
volwassenen (eigenlijk een school voor laaggeletterden). Hij is met dat kaartje langs 
gegaan op het adres en heeft zich toen laten inschrijven. Zo is hij daar binnen gerold. 

Hoe houdt u aanbiedingen van winkels in de gaten?
(Jolanda)
Reclamefolders. Soms vraagt ze aan haar man of hij de naam van de winkel op 
internet kan zoeken zodat ze online de folders kan bekijken. Aldi of Lidl haalt ze 
vaak door elkaar bijvoorbeeld. En verder kijkt ze in de winkel of daar aanbiedingen 
staan aangegeven, bijvoorbeeld in aparte schappen of met een bordje erbij. Ze kijkt 
voornamelijk naar de folders uit de brievenbus wanneer ze aanbiedingen wil bekijken. 
Dat is het makkelijkste voor haar. 
Maar die folders zijn voor jou dus wel gewoon duidelijk?
“Ja want er staat een afbeelding bij. Ook al ken je het woord niet, dan zie je wel meteen 
wat het is”, geef Jolanda aan. Zo legt ze de link dus ook. Als er ondersteunend beeld 
naast staat wat hetzelfde betekend. Dat maakt het makkelijk te begrijpen. 

Hoe houdt u aanbiedingen van winkels in de gaten?
(Christ)
“Ik blader de reclamefolders altijd helemaal door.” Maar meestal als hij iets koopt, dan 
doet hij dat op gevoel. Dus aanbiedingen let hij niet zo op. Maar ook hij begrijpt de 
reclamefolders en vind deze gewoon duidelijk.
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Heeft u het idee dat u bepaalde informatie mist? Zo ja, welke dan?
(Jolanda)
De informatie van het ziekenhuis is vaak niet duidelijk. Ze sturen dan bijvoorbeeld 
brieven thuis waar veel te veel moeilijke woorden in staan die Jolanda niet begrijpt. 
Hierdoor mist zij de boodschap van de brief. Jolanda gaat dan vaak met de brief zelf 
naar het ziekenhuis toe, om aan te geven dat zij laaggeletterd is en dat zij dus deze 
brief niet begrepen heeft. Zij vraagt vervolgens wat ze precies met die brief bedoelen te 
zeggen.
Teksten zijn volgens Jolanda vaak te uitgebreid. Het kan veel korter en simpeler. Voor 
Jolanda haar gevoel worden er ook heel vaak zinnen herhaald, maar dan net in een 
andere vorm. Dit creëert verwarring voor haar. Het is niet direct. Voor haar voelt het 
bij formulieren vaak ook alsof ze steeds dezelfde vragen krijgt. Dat is voor haar heel 
verwarrend. Ze weet vaak nou niet precies wat ze ermee bedoelen.  Want voor haar kan 
je het op heel veel manieren interpreteren wat ze nou precies bedoelen.  

En tijdens gesprekken met bijvoorbeeld dokters, hoe gaat dat dan?
Als een dokter iets moeilijks zegt, dan geeft Jolanda aan dat ze het niet begrijpt en of 
de dokter het in simpele taal kan vertellen, omdat ze ‘dokters taal’ niet begrijpt. Vroeger 
zei Jolanda er niks van als een dokter dingen zei die zij niet begreep. Vaak vroegen 
ze thuis dan wat de dokter gezegd heeft, en dan zei zij: “ja het zal allemaal wel goed 
zijn”. Bij het taalpanel heeft ze geleerd om iets ervan te zeggen als ze iets niet begrijpt. 
Ze geeft zelf ook aan dat wat de dokter zegt moet voor iedereen duidelijk zijn, dat is 
belangrijk. 
Jolanda geeft aan dat ze laatste 2 keer bij de dokter als hulpmiddel, spullen van het 
taalpanel klaar zette. Dus dan legde zij bijvoorbeeld kaartjes, keykoorts en flyers neer, 
zodat de dokter meteen kon zien, dat zij laaggeletterd is en dat hij zijn taalgebruik daar 
op moet aanpassen. En ook de brieven die de dokter dan meegeeft, dan weet hij ook 
meteen dat Jolanda die niet uit zichzelf kan begrijpen. Bij de digitale computerpalen 
binnen Amphia bijvoorbeeld, begrijpt Jolanda niet wat zij moet doen. Zij geeft aan daar 
een keer gestaan te hebben zonder dat er iemand was die haar kon helpen. Zij voelde 
zich heel erg alleen op dat moment. Dat is namelijk een soort digitaal formulier. Zo’n 
computer.
Voornamelijk heeft Jolanda bij getypte/geschreven tekst de meeste moeite. Hierbij 
ontgaat haar heel veel informatie. Tijdens een mondeling gesprek komt ze er wel aan 
uit door aan te geven wanneer ze iets niet begrijpt. Maar bij drukwerk of digitale tekst, 
is er die mogelijkheid niet, dus dat is voor haar heel lastig. Het is voor haar ook heel 
moeilijk om in een tekst te begrijpen in welke context een zin bedoeld wordt. In een 
mondeling gesprek kan zij wel inschatten wat er bedoeld wordt doordat er op een 
bepaalde toon of manier iets verteld word, bij een tekst moet zij dit veel te veel zelf 
gaan invullen. 

Heb jij zelf nog meer handige trucjes die jij gebruikt als je iets niet begrijpt?
Ze zegt tegenwoordig tegen de dokter wat ze niet begrijpt, en ze schaamt zich er ook 
niet meer voor. Zij schaamde zich er wel heel erg voor. “Ik was 40 jaar en ik kon niet 
lezen en schrijven, daar schaamde ik mij heel erg voor.” “Zeg op die leeftijd maar eens 
tegen een dokter dat je het niet begrijpt.” Ze knikte daarom maar altijd mee met alles 
wat de dokter zei, terwijl ze er niks van begreep. Ondertussen ging er dan wel steeds in 
haar om ‘wat zegt hij nou? Het zal toch niks ernstigs zijn..’. ze maakte zich dus druk over 
mogelijke dingen die hij bedoeld te zeggen. Dat zorgde er bij haar voor dat ze zich daar 
zorgen om ging maken. 
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Ze heeft dus echt geleerd om het te zeggen als ze iets niet begrijpt. Zij is daardoor ook 
een stuk gelukkiger geworden, omdat ze sindsdien de informatie die wordt gegeven 
begrijpt. 
Wanneer Jolanda vroeger iets niet begreep bij de dokter, dan deed ze dat onthouden, 
om vervolgens aan haar nichtje te vragen wat het allemaal betekent. Dan kon haar 
nichtje dus voor dokter spelen. Ze vroeg het liever aan een vertrouwd persoon dan 
aan de dokter zelf. Maar de laatste 4 jaar doet ze dit oplossen door taalpanel spullen 
bij te hebben om zo aan het ziekenhuis te laten zien dat zij daar moeite mee heeft. 
De meeste dokters weten wel wat het betekent als zij haar spullen bij heeft, en anders 
brengt het ook vanzelf het onderwerp op gang, omdat de dokter er dan naar gaat 
vragen. En hierop past de dokter zich dan aan. 
Wat voor Jolanda ook goed werkt is als beeld het verhaal kan ondersteunen. Wanneer 
zij bij een dokter komt en deze verteld wat er aan de hand is op basis van longfoto’s 
en dergelijke, dan is het voor haar veel beter te begrijpen. Dan heeft ze er veel beter 
een beeld bij. En ze doen dat steeds meer, omdat zij het dus aangegeven heeft dat ze 
laaggeletterd is. 

Heeft u het idee dat u bepaalde informatie mist? Zo ja, welke dan?
(Christ)
“Ik heb niet het idee dat ik informatie mis, ik heb juist het idee dat ik te veel informatie 
krijg.”
Christ geeft aan dat hij tijdens het lezen van brieven het gevoel heeft dat hij 4 pagina’s 
tekst krijgt, die ook in 4 zinnen verteld had kunnen worden. Het mag allemaal veel 
directer en beknopter. Dat zou het voor hem veel simpeler en begrijpelijker maken. 
Maar moeilijke woorden in brieven zorgen ervoor dat Christ verdwaald in het verhaal. 
Tijdens gesprekken met huisartsen of doktoren heeft Christ eigenlijk nooit dat hij 
informatie mist omdat zoals hij zelf aangeeft “zijn mond groot genoeg is”. Het is bij hem 
dus vooral wanneer er veel moeilijke woorden in teksten staan, dat hij moeite heeft het 
te begrijpen. Mondeling is Christ dus erg sterk, en hierin is hij ook beter als het aankomt 
op moeilijke woorden. 
Ook het feit dat er meerdere telefoonnummers op brieven staan, zorgt ervoor dat er bij 
Christ verwarring ontstaat. 
Wanneer Christ een brief niet begrijpt dan gaat hij met de brief naar de afzender, om 
te vragen wat ze er nou precies mee bedoelen. Hij heeft in die zin dan te veel informatie 
gekregen, en dan kan hij dat niet helemaal plaatsen.

Hoe volgt u het nieuws? 
(Jolanda)
SBS 6, nieuws.nl, OP4, OP6, OP1, OP2. Vooral televisie wel. Maar laatste tijd kijkt ze ook 
naar BredaNU. Dat is net zoiets als omroep Brabant. En verder kijkt Jolanda het journaal. 
Omdat ze bij het journaal laten zien waar ze over praten, is dat makkelijker te begrijpen. 
Het laatste nieuws houdt ze echt in de gaten via het journaal. De krant leest ze niet. Dat 
is voor haar gewoon een heel stuk moeilijker. Ze probeert het wel eens om te begrijpen 
wat er in de krant staat, maar dan dwaalt ze al gauw weer af omdat het zo veel energie 
kost.
Ik heb zelf ook ADD dus ik herken het heel erg dat ik af dwaal als ik een boek lees of 
een lange tekst. Mijn aandacht wordt er ook beter bijgehouden wanneer iets visueel of 
bewegend is.
Ik merkte aan Jolanda dat ze het fijn vond om te horen dat ik daar ook moeite 
mee heb. Lezen kost voor haar ook zo veel energie dat ze er echt moe van wordt. 
Ze doet liever dingen die haar energie geven. Ze geeft wel aan dat ze graag leest, 
maar dan wel speciale boeken. Binnen de bieb is er een afdeling met boeken voor 
laaggeletterden, en daar leest zij wel graag boeken van. 
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Dit zijn voor haar makkelijke boeken. Ze leest bijvoorbeeld dokters romannetjes, maar 
ook Romeo en Juliet heeft ze gelezen. Deze boeken heeft ze er later tijdens ons gesprek 
bijgepakt. Wat op valt is dat het hele korte beknopte alinea’s zijn, met weinig tekst. 
Het is groot lettertype en alles staat heel erg direct en simpel opgeschreven. Er wordt 
niet in detail op dingen ingegaan. Er staan geen afbeeldingen in, maar dat is niet erg 
omdat de tekst op een heel laagdrempelig simpel niveau geschreven is. Het deed mij 
sterk denken aan kinderboeken van de basisschool. 
    
Christ geeft tussendoor ook aan van dit soort boeken gelezen te hebben, die zijn 
herschreven voor laaggeletterden.

Jolanda geeft aan dat ze zelf ook nu een boek aan het schrijven is. Over de tijd toen ze 
corona had en wat dat met haar heeft gedaan. Zij heeft erg veel last gehad ervan met 
gevolgen die ze nog steeds ervaart. Haar boek komt straks ook in de bieb te staan gaf 
ze aan.  

Super knap en goed dat je daarmee bezig bent, en schrijf je dat boek dan in dezelfde 
stijl als die roman of Romeo en Julia? 
Zij geeft aan dat het een a5 boekformaat wordt en dat ze inderdaad op dezelfde 
manier als de boeken hierboven het schrijft. Met korte stukjes tekst en witruimte 
ertussen, zodat het goed te lezen is voor iedereen. Ze stopt er ook af en toe foto’s 
tussen ter ondersteuning. “Dan weten ze ook waar ik over praat” geeft Jolanda aan. 

Hoe volgt u het nieuws? 
(Christ)
Vanuit de buurt krijgt Christ de krant. En deze leest hij altijd helemaal uit. Een televisie 
heeft hij niet dus hij leest alles uit de krant. Hij begrijpt dan niet alles 100% maar het 
meeste wel. 
En wanneer je iets tegenkomt in de krant dat je niet helemaal begrijpt, hoe los je dat 
dan op?
Christ geeft aan dat hij een woordenboek erbij pakt als hij woorden tegenkomt die hij 
niet begrijpt en die de tekst moeilijk maken. Dan is het voor hem veel makkelijker om te 
begrijpen wat er wordt bedoeld. 
En als je een brief ontvangt met moeilijke woorden daarin, pak je er dan ook een 
woordenboek bij als hulpmiddel?
“Ja, jazeker” zegt Christ lachend. “Met een woordenboek kan je de zinnen veel 
makkelijker verkorten.” Dan snap je eigenlijk al meteen waar de zin over gaat. Dat 
maakt het voor hem simpeler, duidelijker en makkelijker. 
Christ verteld ook dat hij zichzelf heeft getraind om beter te worden in lezen. Na 
zijn herseninfarct is hij letterlijk met kinderboekjes begonnen het op te bouwen. Het 
geheugen van Christ is heel erg aangetast na zijn herseninfarct. Daardoor is hij toen 
ook vergeten hoe hij moest lezen en schrijven. 
Hij geeft ook aan het moeilijk gehad te hebben bij het UEV toen hij daar aangaf zijn best 
te doen, zeiden ze dat hij gewoon kon werken. Dit was voor hem natuurlijk geen fijne 
ervaring. Hij mist in die zin begrip vanuit het UEV. 
Christ geeft aan dat hij alle routes die en wegen via een route boek uitzoekt. Hij is niet 
met technologie opgegroeid, dus hij houdt alles nog bij met papier en boeken. 
Hij en Jolanda moesten laatst samen ergens heen en toen heeft Christ de kaarten 
gelezen en Jolanda heeft gereden, zo helpen ze elkaar toch bij elkaars beperkingen. 
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Christ verteld dat hij de brieven van het ziekenhuis te veel informatie vind bevatten. Hij 
heeft namelijk ook een boekje/folder gekregen met daarin afbeeldingen en illustraties 
van wat ze voor behandeling gaan uitvoeren. Daar staat dezelfde informatie in als in 
die brieven. Hij vind dus dat die brieven onnodig verwarring veroorzaken. Ook staat er 
in de brief een verwijzing naar MijnAmphia, maar Christ heeft helemaal geen computer 
en is hier ook niet kundig mee. Hij snapt niet waarom het dubbelop is, die informatie. 
Het kan veel makkelijker vind hij. Alleen al die 3 telefoonnummers die erop staan, 
veroorzaken bij hem de nodige verwarring. Maar hij leest de brieven wel, en als hij een 
moeilijk woord tegenkomt, dan pakt hij zijn woordenboek er weer bij. 

Wat zou u zelf een betere manier vinden om informatie te krijgen?
(Jolanda)
Jolanda begreep de vraag niet helemaal dus ik lichte hem toe.
Wat zou voor jouzelf het beste werken als je over een moeilijk onderwerp iets wilt weten 
of begrijpen.
Jolanda geeft aan dat dat aan de situatie ligt. Als iemand haar gewoon iets mondeling 
uit kan leggen is dat ook prima, maar wanneer het over een complex onderwerp gaat, 
dan heeft zij liever beeldende ondersteuning. Ze geeft als voorbeeld dat ze bij de dokter 
niet begreep wat er met haar longen aan de hand was. Toen liet de dokter met foto’s 
en beeld zien wat er precies gaande was, en toen begreep zij het wel. 
 
Dus zodra er beeld bij wordt gevoegd, dan is het voor jou het makkelijkst om te 
begrijpen?
Als het te moeilijk is om uit te leggen, doe dan beelden erbij, vindt Jolanda. Want 
dan kunnen ze het aanwijzen wat ze bedoelen, terwijl ze erover praten. Dat is veel 
makkelijker te begrijpen. Zij denkt dat dat voor iedereen die laaggeletterd is geldt. 

Wat zou u zelf een betere manier vinden om informatie te krijgen?
(Christ)
“Een plaatje laten zien werkt wel beter denk ik.” Christ geeft aan dat hij toen hij voor een 
darm en lever onderzoek bij de dokter moest zijn, dat die dokter met een poppetje van 
het menselijk lichaam precies kon laten zien wat er ging gebeuren. Dit vond hij heel erg 
fijn werken. Hij kreeg van tevoren ook al beelden thuis met uitleg wat ze gingen doen, 
en die het probleem aankaarten. Dat werkt voor hem heel fijn. Wat de dokter zegt moet 
duidelijk zijn, en op die manier is dat duidelijk. 

Zit u weleens op YouTube? Zo ja, vind u dit fijn werken?
(Jolanda)
Ze geeft aan dat ze weleens op YouTube zit, om bijvoorbeeld kookvideo’s te kijken, 
maar ook om fragmenten van programma’s terug te kijken. Ook tutorials voor het 
maken van werken door middel van vlechten of breien, kijkt ze op YouTube. Omdat ze 
via YouTube video’s gewoon gelijk mee kan doen, met degene in de video. Ze hoeft dan 
dus niet haar leesvaardigheid te gebruiken. 
En hoe kom jij dan bij die video’s terecht? Hoe zoek jij die op?
Ze geeft aan dat ze de google spraak functie gebruikt op haar telefoon om haar 
zoekopdracht mondeling uit te spreken, zodat de telefoon automatisch dit zoekt. Zij 
doet deze functie niet alleen gebruiken voor YouTube, maar ook als ze andere dingen 
op google op wilt zoeken. Op deze manier omzeilt zij eigenlijk het probleem van 
laaggeletterd zijn, want ze is toch in staat om op internet te vinden wat ze wil weten. 
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Ze verteld ook dat ze haar boek op dezelfde manier schrijft. Ze verteld het verhaal, en 
het programma typt het uit. 
Haar mobiel is haar alles, geeft ze aan. Zonder dat apparaat zou haar leven een stuk 
lastiger zijn. Het is echt haar hulpmiddel. 
Als ze iets op haar pc wilt vinden gaat ze als volgt te werk: Ze spreekt eerst het 
onderwerp in op haar telefoon, daar kan ze vervolgens op zien hoe zij dit schrijft, dit typt 
ze over op haar pc, en zo kan ze op een groot scherm haar gewenste zoekresultaten 
bekijken.
Ook als ze een afspraak heeft met Miranda, dan vraagt ze of zij dit naar haar toe kan 
sturen in een berichtje, dan schrijft Jolanda de afspraak vervolgens thuis op haar 
kalender. 
“Deze telefoon is mijn alles”, zegt Jolanda nogmaals. Hij helpt haar enorm.

Zit u weleens op YouTube? Zo ja, vind u dit fijn werken?
(Christ)
“Nee, ik heb geen televisie en YouTube gebruik ik ook niet”. Christ geeft ook aan dat hij 
verder niet echt iets met digitale apparatuur heeft. Hij heeft een heel simpel mobieltje 
(geen smartphone), maar dat is voor hem meer dan genoeg. Zo’n smartphone zou 
voor hem ook handig kunnen zijn geeft hij aan, maar het is niet zijn ding. Vroeger 
vroegen mensen dan aan hem hoe hij dan de weg wist ergens naartoe. Hij ging dat 
dan eerst uitzoeken met een kaart, en daar de route op uitstippelen en dan gaan rijden. 
Hij is in ieder geval niet opgegroeid met technologie, dus geeft daarom de voorkeur 
aan zaken op papier of in boeken opzoeken.
Maar na zijn herseninfarct was dit dus allemaal afgelopen. Gelukkig heeft hij weer 
opnieuw veel kunnen leren ook met behulp van het Taalpanel. Het heeft hem veel 
goeds gedaan. Hij kan nu de krant lezen, en vind de televisie overbodig. 

Zit u op Instagram? Zo ja, gebruikt u dit weleens en vind u dit fijn werken?
(Jolanda)
“Wat is Instagram?” vraagt Jolanda aan me nadat ik deze vraag gesteld heb. Ik heb 
haar de app laten zien en uitgelegd wat het is, maar ze geeft aan dat ze daar niet op 
zit.

Zit u op Instagram? Zo ja, gebruikt u dit weleens en vind u dit fijn werken?
(Christ)
Christ zit ook niet op Instagram, maar dat was geen verassing aangezien hij ook niet 
een smartphone heeft.

Zit u op Facebook? Zo ja, gebruikt u dit weleens en vind u dit fijn werken?
(Jolanda)
Jolanda geeft aan wel op Facebook te zitten. Ze zit er nog niet zo lang op, een paar 
maanden ongeveer. Ze kreeg van heel veel mensen de opmerking dat ze haar wilde 
bereiken via Facebook, dus dat heeft Jolanda doen besluiten om het aan te maken. Ze 
heeft vooral Facebook aan gemaakt om meer van het Taalpanel te laten horen aan 
andere mensen. De problemen waar laaggeletterden tegenaanlopen aankaarten. 
Jolanda liet vervolgens haar facebookpagina aan mij zien, en liet een voorbeeld zien 
van een video die zij geplaatst heeft. Ze kaartte in deze video haar frustraties aan 
over de brieven van de overheid ten aanzien van Corona. Zij (en heel veel andere 
laaggeletterden) hebben dus heel veel informatie over Corona gemist in het eerste 
jaar van de pandemie. Jolanda gaf aan dat ze van deze brieven niks snapt omdat het 
veel te veel (moeilijke) tekst bevat. Deze video is dus landelijk opgepikt, en er is door 
veel partijen aandacht aan besteed. Er is dus wel degelijk iets mee gedaan! 
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Facebook gebruikt zij dus eigenlijk als een soort spreekbuis naar de rest van de 
samenleving om haar obstakels en problemen als laaggeletterde aan te kaarten. Zij wil 
ervoor strijden dat informatie voor iedereen begrijpelijk is, omdat er een heel groot deel 
van de bevolking anders een informatieachterstand oploopt over belangrijke zaken 
zoals in dit geval corona.

Zit u op Facebook? Zo ja, gebruikt u dit weleens en vind u dit fijn werken?
(Christ)
Christ heeft ook geen Facebook, omdat hij hier dus niet mee bezig is.

Heeft u tijdschriften die u graag koopt?
(Jolanda)
Jolanda geeft aan dat ze geen tijdschriften zelf koopt. Ze geeft wel maandelijks geld 
aan de vogelstichting, en daar ontvangt ze maandelijks boekjes van. Hierin kijkt ze 
enkel naar de plaatjes omdat ze de tekst niet begrijpt. 
Bij de kapper bladert ze ook weleens in tijdschriften, maar dat zijn dan vooral de 
roddelbladen zoals de story of de privé. Hierbij kijkt ze ook wel naar de tekst, omdat dit 
vooral korte simpele stukjes zijn die naast de afbeeldingen staan. Ook kijkt ze altijd in 
de privé en de story naar de stukjes waarin gerechten of artikelen over koken staan. 
Die leest ze altijd heel graag. Want koken is, zoals Jolanda al eerder aan gaf, haar 
allergrootste hobby.

Heeft u tijdschriften die u graag koopt?
(Christ)
Meestal leest Christ boeken/tijdschriften over auto’s. Vroeger voor Christ zijn ongeluk, 
las hij heel veel verschillende tijdschriften. Dit is weggevallen toen hij de herseninfarct 
kreeg. Hij heeft het daar erg moeilijk mee gehad. Christ geeft ook aan dat hij hierdoor 
niet meer kan lezen en schrijven, door zijn slechte motoriek, keert hij alles om. Hij schrijft 
woorden verkeerd om of letters verkeerd om, en dat is heel erg frustrerend voor hem. 
De tijdschriften die hij momenteel nog leest zijn tijdschriften achter de techniek van 
auto’s en motoren. Christ geeft aan dat hij deze tijdschriften redelijk goed begrijpt, niet 
100%, maar wel redelijk goed. 
 
Jullie praten heel erg open over jullie laaggeletterdheid en de obstakels waar jullie 
tegenaanlopen, maar zijn er misschien mensen die jullie kennen die er niet zo open 
over praten, maar die wel zouden willen meewerken aan mijn onderzoek? 
(Jolanda)
“Ik heb helaas slecht nieuws voor jou want er heerst een hele grote taboe op. Nee 
die gaan dat echt niet doen.” Ook niet in besloten kringen of in een vertrouwelijke 
omgeving.
(Christ)
“Ik wou jou eigenlijk dezelfde vraag stellen, hoe raken wij nou de mensen die eigenlijk 
nog in de kast zitten als het ware?” Christ geeft aan dat zij ook geen oplossing voor 
dit vraagstuk hebben omdat zij zich maar al te bewust zijn van de taboe achter 
laaggeletterdheid.

Foldertjes laten zien.
Welke zou u meenemen van deze folders en welke juist niet en waarom?
De testpersonen kiezen beide de politiefolder uit als de meest duidelijke folder. Ze 
begrepen bij deze folder meteen wat er mee wordt bedoeld. Ik vroeg hen waarom, 
Christ gaf aan de dikgedrukte tekst heel fijn te vinden in de zinnen, en Jolanda gaf aan 
dat de afbeelding heel goed ondersteuning bieden bij de tekst. “Het is duidelijk” zegt 
Jolanda nogmaals. 
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Bijlage 4
 
Interview met ex laaggeletterde

Bevindingen

Welke hobby’s of interesses heeft u? 
Beweging, geschiedenis en muziek luisteren zijn hobby’s van Anita. Maar ze geeft aan 
niet zoals veel andere laaggeletterden te houden van smartlappen en Frans Bauer, het 
is vooral Engelstalig wat zij luistert. 

Hoe informeert u uzelf hierover?
Voorheen luisterde Anita erg veel radio, maar daar had ze wel moeite mee. 
Tegenwoordig leest ze teletekst en kranten, maar dan wel digitale kranten. 
 
Maar dat is allemaal wel tekstueel dus? Is dat wel gewoon duidelijk?
Het is duidelijker geworden naarmate Anita meer is gaan oefenen met lezen en 
schrijven. Zij geeft ook aan dat zij doordat zij na haar school geen moeite en energie 
meer gestoken had in lezen en schrijven, zij daardoor laaggeletterd is geraakt. Zij wil 
dan dus ook iedereen adviseren om te blijven lezen en schrijven, anders verleer je het. 
 
Maar kranten kunt u dus prima lezen?
“Nou financieel dagblad enzo daar heb ik wel moeite mee, maar DeStem en de lokale 
krantjes, dat gaat nog best goed”, geeft Anita aan.

Hoe volgt u het nieuws?
Via het internet en televisie. Maar vooral radio luistert zij veel. Op haar tablet houdt ze 
het nieuws ook bij, en ook via papieren kranten. Wanneer zij thuis met het huishouden 
bezig is, zet zij de televisie aan om te luisteren naar het journaal. Zij luistert dan enkel 
naar wat er verteld wordt en dat is voor haar genoeg. Anita merkt dat ze tegenwoordig 
duidelijker en simpeler praten op het nieuws dan dat ze deden voordat corona er was. 
Zij heeft daar wel vooruitgang in opgemerkt. 

Hoe houdt u aanbiedingen van winkels in de gaten?
Op haar telefoon heeft ze een app met alle folders en aanbiedingen. Reclame folders 
gebruikt zij ook, maar zij vindt inmiddels haar telefoon makkelijker en sneller. Mensen 
die laaggeletterd zijn gebruiken laatste tijd steeds meer digitale tools. Maar het 
merendeel zal nog steeds via de reclamefolders aanbiedingen in de gaten houden. 
Anita geeft ook aan veel laaggeletterden te kennen die vaardig genoeg zijn, maar 
die geen computer of telefoon willen. Die kunnen dus alleen benaderd worden via 
drukwerk. 
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Wat zou u zelf een betere manier vinden om informatie te krijgen?
Zowel op papier als digitaal, simpele duidelijke teksten. Niet te lang, maar ‘straight to 
the point’.

Maar dan alleen taal versimpelen? Of ook meer visueel?
“Beide, visueel maar ook met simpelere tekst.” Ze geeft als voorbeeld de Donald Duck. 
Zij leest deze niet, zij ‘bekijkt’ ze, maar aan het einde weet ze wel precies waar het over 
gaat. “En dat doen mensen die moeite hebben met lezen ook.” Vaak nemen mensen 
die laaggeletterd zijn een boek en een luisterboek, en dan gaan ze die tegelijkertijd 
lezen en luisteren, om zo beter te begrijpen wat er staat. Zo leren mensen ook beter hoe 
ze moeten lezen. 
Anita zet zich veel in om teksten al te versimpelen, maar geeft ook aan dat 
laaggeletterden nog steeds vaak in de schuldsanering belanden doordat ze brieven en 
teksten niet begrijpen. 

Heeft u het idee dat u bepaalde informatie mist? Zo ja, welke dan?
“Ik mis soms informatie vanuit de apotheek als ik een recept ophaal.” Anita geeft aan 
dat er vaak onduidelijkheid over of medicijnen nou wel of niet worden vergoed. Op zo’n 
moment heeft ze inderdaad het idee dat er informatie langs haar heen gaat.
 
Maar bijvoorbeeld bij een gesprek met een huisarts, begrijpt u dan alles?
Anita geeft aan dat dokters zich er inmiddels al op aangepast hebben. Wanneer Anita 
aangeeft dat ze moeite heeft met lezen en schrijven, dan is dat geen probleem en dan 
wordt het taalgebruik ook versimpeld. Maar bij het ziekenhuis missen laaggeletterden 
wel vaak duidelijk informatie vooraf aan een medische ingreep of operatie. Anita 
verteld dat ze terwijl ze onder narcose lag in de operatiekamer, 3 hartstilstanden kreeg, 
doordat ze niet wisten zij longproblemen had (wat ze wel hadden geweten als de 
communicatie duidelijk geweest was. Ook noemt zij een voorbeeld van dat zij heel erg 
beroerd werd omdat er van tevoren niet gecommuniceerd werd dat je van geluid heel 
erg ziek kan worden als de morfine uitwerkt. Zij had op dat soort momenten wel het 
gevoel dat er informatie niet duidelijk werd overgebracht op haar.

Heeft u weleens momenten dat u teksten niet begrijpt?
Anita geeft aan dat zij bijvoorbeeld niet altijd de brieven van het ziekenhuis begrijpt. Zij 
geeft als voorbeeld een brief waarin eerst de term ‘botontkalking’ wordt gebruikt, en ze 
vervolgens overstappen naar de medische term van die kwaal, waardoor Anita geen 
idee meer heeft waar de brief over gaat. “Dit soort dingen geven heel veel verwarring.” 
En toen Anita vervolgens in het ziekenhuis vroeg waarom zij ineens van naam 
veranderden in die brief, gaven ze aan dat ze dat zelf eigenlijk ook niet wisten.
“Maar ook met borstfoto’s gebruiken ze niet het woord borstfoto’s, maar 
‘mammogram’. Terwijl in België ze gewoon het woord borstfoto’s gebruiken.” Dit stoort 
Anita, omdat het allemaal zo veel makkelijker en duidelijker kan. Wegbewijzering wordt 
in het ziekenhuis ook met het woord mammogram aangegeven. Hierdoor had Anita 
ook geen idee waar ze heen moest.
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Hoe gaat u hiermee om? Zijn er handigheidjes of trucjes die u toepast als u iets niet 
begrijpt?
“Als je écht laaggeletterd bent, dan zeg je alleen maar ‘ja’ en dan doe je of je het 
leest. Maar wanneer die mensen thuiskomen, zitten ze alsnog met vragen, omdat ze 
het niet begrepen hebben.”  Geeft Anita aan. En vaak vragen deze mensen dan aan 
familieleden wat dingen betekenen, maar er zijn ook veel mensen die alleen wonen. 
Anita verteld ook dat toen zij laag geletterd was, zij heel erg veel moeite had met 
ingewikkelde informatie vasthouden. Een goede oplossing daarvoor is de terugvraag 
methode. Hierbij vragen artsen en specialisten aan het einde of patiënt alles begrepen 
heeft. Dit zorgt ervoor dat de drempel veel lager is. Laaggeletterden vinden bellen naar 
het ziekenhuis voor duidelijkheid, vaak ook al een hele grote stap. 
Een trucje dat Anita gebruikte toen zij nog werkte als schoonmaakster, was heel 
lelijk schrijven wanneer er bestellingen gedaan moesten worden. De volgende 
schoonmaakster vroeg dan ‘Wat heb je nou weer zitten krabbelen?’, en dan kon Anita 
het gewoon mondeling vertellen wat er allemaal besteld moest worden. “Als ik dit vertel 
tegen grote bazen van bedrijven en andere belangrijke mensen, dan zijn ze allemaal 
verbaasd hoe slim dat is. Maar laaggeletterden zijn niet persé dom, ze hebben gewoon 
moeite met lezen en schrijven.” 
Anita verteld ook dat ze laaggeletterden kent die met hun arm in het verband naar het 
gemeentehuis gaan, zodat anderen voor hun daar papieren in kunnen vullen. “Alles om 
maar te verbergen dat ze laaggeletterd zijn.” Ook de smoes van ‘ik heb mijn bril niet 
bij’, wordt heel vaak gebruikt zegt Anita. Laaggeletterden vinden hun eigen manieren 
en trucjes. Zo verteld Anita ook over een man die in de bouw werkt en die op basis van 
gezichten en de eerste letter van de naam, alle uren van de werknemers bij hield. Dit 
werkte voor hem prima en dit ging ook goed. “Laaggeletterden ontwikkelen een eigen 
taal op die manier.”
Maar het beste is als mensen taalcursussen gaan volgen, zegt Anita. Zij verteld over 
een man die keer op keer door zijn baas promotie aangeboden kreeg, maar die dit 
keer op keer afwees. Puur omdat hij bang was dat een hogere functie meer lezen en 
schrijven zou vereisen. Nadat zijn baas een gesprek met hem hierover had gevoerd, 
kreeg hij een taalcursus aangeboden van zijn baas, zodat hij de functie wél kon 
aannemen. “Zo hoor je iemand die laaggeletterd is te helpen”. 

Zit u weleens op YouTube? Zo ja, vind u dit fijn werken?
Anita kijkt af en toe video’s en vind YouTube prima werken
 
Zit u op Instagram? Zo ja, gebruikt u dit weleens en vind u dit fijn werken?
Anita zit op Instagram, maar niet veel. Ze vind de navigatie op de app wel een beetje 
moeilijk. Soms gebruikt ze Instagram om iets te leren, maar meestal voor de leuk. 
 
Zit u op Facebook? Zo ja, vind u dit fijn werken?
Anita geeft aan veel spelletjes te spelen op Facebook. Maar ze plaatst ook veel 
berichten over laaggeletterdheid, en nieuwe campagnes omtrent duidelijke taal 
en taalpanels. Zij gebruikt Facebook dus ook als een communicatiemiddel naar de 
buitenwereld om laaggeletterdheidsproblemen aan te kaarten. 
 
Heeft u tijdschriften die u graag koopt?
Kledingtijdschriften leest Anita wel eens. Anita had toen zij nog écht laaggeletterd 
was vooral dat wanneer ergens heel veel tekst in stond, zoals in tijdschriften, dat 
haar interesse dan wegviel. Ze keek vooral veel naar de plaatjes in tijdschriften. 
Tegenwoordig gebruikt ze haar telefoon als hulpmiddel wanneer ze iets niet weet of 
niet weet hoe ze iets moet schrijven. Wanneer Anita iets niet begrijpt, zoekt ze zelf op 
wat het betekent. Ze is haar schaamte voorbij zegt ze zelf ook. 
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Bijlage 5
 
Interviews met ervaringsexperts 

Dankzij het deskresearch is het beeld van het onderwerp scherper in kaart gebracht. De 
volgende stap was om ook data uit de doelgroep zelf en de betrokkenen te halen. 
Een vergadering met Frank de Haan heeft geleid tot gesprekken met verschillende 
interessante personen: 
• Miranda Dahlhuis 
Miranda is van het Taalpanel van Breda. Zij werkt samen met (ex)laaggeletterden om 
hun taalvaardigheden te verbeteren en om aandacht te krijgen voor de duidelijkheid 
waarmee informatie wordt overgedragen. 
Miranda gaf aan graag mee te willen werken met het afstudeeronderzoek. Dit 
resulteerde in een gesprek met een groep allochtone laaggeletterden en een gesprek 
met autochtone laaggeletterden. Beide gesprekken hadden als doel om de context te 
concretiseren.
• Ralph Koppers 
Ralph is longarts en oprichter van het bedrijf Indiveo. Dit bedrijf maakt informatieve 
video’s over ziekenhuisbehandelingen voor patiënten. De informatie wordt in de vorm 
van een visuele animatievideo gepresenteerd.

Via Miranda is er contact gelegd met taalambassadeurs (de laaggeletterden van het 
taalpanel.) Dit heeft geleid tot ontmoetingen met de doelgroep. Er zijn verschillende 
interviews gehouden met laaggeletterden, zowel allochtoon als autochtoon. Ook zijn er 
prototypes op hen getest.

Door middel van een Microsoft Teams meeting is er gesproken met Ralph Koppers. Hij 
heeft informatie over Indiveo gedeeld, maar kon helaas niet uitleggen hoe hij wist dat 
zijn concept de beste manier is om medische informatie te verstrekken. Er is door hem 
vooraf geen onderzoek geweest naar de beste methode. Wel blijkt uit de resultaten 
dat zijn visuele manier van informatie aanbieden erg goed werkt. Hij gaf zelf ook 
meermaals aan “beeld beklijft beter”.  

Om met meer laaggeletterden in contact te komen is er via een medestudent contact 
opgenomen met de contactpersoon van het buurtpunt Fellenoord:
• Ingeborg Hoevenaars 
Ingeborg gaf aan dat zij bij het buurtpunt merkte dat er mensen laaggeletterd zijn, 
maar zij weet ook dat deze personen dit verbergen. Niemand van die personen komt 
er voor uit. Zij verzinnen smoesjes om anderen formulieren te laten invullen en zullen 
ook nooit toegeven dat zij moeite hebben met lezen en schrijven. Dit duidt al aan dat er 
rondom het onderwerp laaggeletterdheid erg veel schaamte hangt. 
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Bijlage 6
 
Prototype 1 
Foldertest

Het eerst geteste prototype is een reeks van folders uit de bibliotheek en het 
Fellenoordbuurtpunt. Er is aan 9 testpersonen gevraagd welke folder de voorkeur krijgt.

 

De meerderheid van de testpersonen geeft de voorkeur aan de politiefolder. 
Dit komt door de combinatie van duidelijke illustraties en korte, simpele tekst.  
De afbeeldingen trekken de aandacht en de tekst ondersteunt. 
De test is gehouden onder willekeurige laaggeletterden.
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Om verder te analyseren wat de politiefolder zo duidelijk maakt, is er besloten om door 
te gaan op het eerste prototype.
Dit prototype is getest onder 6 laaggeletterden (allochtoon en autochtoon door elkaar) 
en 6 niet laaggeletterden. De testen zijn één op één afgenomen.

De folder met de afbeeldingen in combinatie met tekst, wordt bij zowel laaggeletterden 
als niet-laaggeletterden gekozen als meest duidelijke folder. 

Dit komt omdat tekst en beeld elkaar ondersteunen en daardoor de boodschap van de 
folder makkelijker overgebracht wordt op de lezer. Ook was hierin geen verschil tussen 
laaggeletterde allochtonen of laaggeletterde autochtonen.
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Bijlage 7
 
Prototype 2 
Politiefoldertest
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Niet laaggeletterden:

Foldertest
   

          1                            2                           3

Testpersoon 1
Welke zou jij als eerste meenemen van deze 3 folders?
Nummer 3
Waarom?
Omdat deze voor mij het duidelijkste is. Ik zou de folder met alleen tekst laten liggen. 
Als ik een alleen een blokje tekst zou zien staan weet ik niet of ik dat zou gaan lezen, het 
oogt niet aantrekkelijk. Ik denk dat de folder met alleen plaatjes wel de aandacht trekt, 
maar onduidelijk is. Bij de derde wordt je door de plaatjes aangetrokken om ernaar te 
kijken en de tekst maakt het duidelijker wat er wordt verteld.
 
Wat voor gevoel krijg je bij deze folder? Vind je de uiting van de informatie passend of 
juist niet? Wat denk je van het niveau?
Ik denk dat het op een goede manier tot uiting wordt gebracht. Het gaat over een 
best wel serieus onderwerp, dus dan moet iedereen dat kunnen begrijpen. En ik denk 
dat dat op deze manier wel gebeurd. Iedereen begrijpt wat hier staat en er is niet 
meer informatie nodig. Want het gaat gewoon om wat jij moet doen als je iets geks 
meemaakt. Dus ik denk als je meer tekst gaat toevoegen, dat mensen het niet meer 
gaan lezen. En ik denk met deze hoeveelheid tekst, dat het net genoeg is om mensen 
de informatie mee te geven. 

De antwoorden:
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Testpersoon 2

Welke zou jij als eerste meenemen van deze 3 folders? En welke begrijpt u het beste?
Nummer 3 in beide gevallen. Omdat de plaatjes aanspreken, die trekken je aandacht, 
en verder vult de tekst goed aan zodat het makkelijk en snel te begrijpen is. 

Testpersoon 3

Welke zou jij als eerste meenemen van deze 3 folders? En welke begrijpt u het beste?
Nummer 1 in beide gevallen. Omdat mijn ogen nog prima zijn, dus ik geef voorkeur aan 
lezen. De tekst is kort maar krachtig en voor mij meteen duidelijk. Voor anderen is de 
versie met beeld en tekst misschien beter, maar dat zijn mensen die moeite hebben 
met lezen denk ik. 

Testpersoon 4

Welke zou jij als eerste meenemen van deze 3 folders? En welke begrijpt u het beste?
Nummer 3, omdat de plaatjes en tekst samen de uitleg duidelijker maken. Deze folder 
heeft de voorkeur boven de rest.

Testpersoon 5

Welke zou jij als eerste meenemen van deze 3 folders? En welke begrijpt u het beste?
Nummer 3. Omdat deze compleet oogt. Het tekstuele en visuele wordt goed 
gecombineerd, waardoor deze het meest begrijpelijk is. Alleen de tekst folder (1) dat 
ga je niet lezen. Als er een plaatje bij de tekst staat, dan is het veel sprekender. Alleen 
plaatjes op de folder vind ik te vaag, je moet dan te veel nadenken van ‘wat wordt er 
hier bedoeld?’. 

Testpersoon 6

Welke zou jij als eerste meenemen van deze 3 folders? En welke begrijpt u het beste?
Nummer 3. Omdat er op deze folder duidelijk uitgelegd staat wat de plaatjes 
betekenen. En ik vind dat met die dikgedrukte woorden ertussen ook heel duidelijk. 
De combinatie van plaatjes en tekst is heel duidelijk. Tekst alleen pakt je niet genoeg, 
plaatjes alleen is te vaag, dan moet je gaan raden, en plaatjes en tekst is de perfecte 
combinatie. 
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Laaggeletterden:

Testpersoon 1

Welke zou jij als eerste meenemen van deze 3 folders? En welke begrijpt u het beste?
Nummer 3. Want alleen tekst dat mist voor mij de plaatjes om het te ondersteunen, 
alleen de plaatjes missen voor mij de tekst om het te ondersteunen en nummer 3 is 
jing jang. Dat is de perfecte combinatie. Alleen de plaatjes zijn voor mij te vaag. Wat ik 
ook handig vind om informatie over te brengen is als er met kleur wordt gewerkt om 
belangrijke zaken uit te lichten. Maar weinig tekst zoals op deze folder, werkt erg fijn. Zo 
min mogelijk tekst. 

Testpersoon 2

Welke zou jij als eerste meenemen van deze 3 folders? En welke begrijpt u het beste?
Nummer 3. Ik vind degene het duidelijkst met de plaatjes en de tekst. Omdat de tekst 
verteld wat er op de plaatjes staat.

Testpersoon 3

Welke zou jij als eerste meenemen van deze 3 folders? En welke begrijpt u het beste?
Nummer 3 wil ik alvast aangeven. Omdat ik bij alleen de tekst bijvoorbeeld het woord 
‘kierstand-houder’ niet begrijp, en door de versie met een plaatje erbij, is het meteen 
duidelijk wat er bedoeld wordt. Als ik iets niet begrijp dan helpt beeld heel erg. Alleen 
plaatjes vind ik te vaag, het is niet duidelijk waar de folder over gaat en wat er bedoeld 
wordt. 

Testpersoon 4

Welke zou jij als eerste meenemen van deze 3 folders? En welke begrijpt u het beste?
Ik denk dat degene met de tekst en de plaatjes het duidelijkste is (nummer 3). Je 
kan de tekst lezen, en door de plaatjes gelijk ook visualiseren wat er geschreven 
staat. Alleen plaatjes verteld voor mij niet genoeg een duidelijk verhaal. Met alleen de 
tekstfolder is ook niks mis, maar dan moet ik het nog gaan visualiseren in mijn hoofd. 
De versie met tekst en plaatjes is het meest compleet. 

Testpersoon 5

Welke zou jij als eerste meenemen van deze 3 folders? En welke begrijpt u het beste?
Nummer 3. Ik zie beelden bij de tekst, en dat maakt het duidelijk. De beelden bij de 
tekst zorgen ervoor dat ik niet alleen kan lezen wat ik moet doen, maar ik kan het ook 
meteen zien. Deze is het makkelijkst. 

Testpersoon 6

Welke zou jij als eerste meenemen van deze 3 folders? En welke begrijpt u het beste?
Nummer 3. Als de tekst niet duidelijk is, dan zijn er de plaatjes om als hulp, maar ook 
andersom. Het is veel makkelijker om te begrijpen wat er bedoeld wordt. 
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Bijlage 8
 
Prototype 3

Om te onderzoeken of er binnen verschillende contexten andere voorkeuren zijn betreft 
beeld en tekst, is er besloten om nog een prototype te testen. 
Dit prototype is getest onder laaggeletterden en niet-laaggeletterden.
De testen zijn één op één afgenomen.

Eerst werd er aan de testpersonen gevraagd of zij dit 
recept in deze vorm kunnen volgen en klaar kunnen 
maken. Alle testpersonen gaven aan dat zij dit 
kunnen. 

Vervolgens werd er een alternatieve versie aan hen voorgelegd, met de vraag of dit 
beter of minder goed te begrijpen is.
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Resultaten niet-laaggeletterden:  

Uit de resultaten bleek dat bij de meerderheid van de niet-laaggeletterden de 
tekstvariant de voorkeur kreeg.

De argumentatie hiervoor was dat zij recepten altijd zo lezen. De afbeeldingen maakten 
het een stuk drukker en verwarrender voor hen. Dit betekent dat er wel degelijk een 
verschil zit in context. Wanneer mensen iets niet anders gewend zijn dan textueel, dan 
ligt daar in het geval van een recept dus de voorkeur. Dit betekent dat het verschilt per 
context of mensen voorkeur geven aan de combinatie van tekst met afbeeldingen. 
Door verder te testen met de boodschap van Amphia zal duidelijk worden of er bij het 
concept ook vraag is naar meer tekst voor niet-laaggeletterden.

Resultaten laaggeletterden:

Bij de laaggeletterde groep gaf de meerderheid de voorkeur aan de visuele versie van 
het recept. 

Zij gaven aan dit veel makkelijker te vinden omdat de beelden de tekst ondersteunen. 
Het maakt het voor hen een stuk overzichtelijker. De overige 2 hadden dezelfde 
voorkeur als de niet-laaggeletterden, met dezelfde reden.
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Antwoorden:

Niet laaggeletterden:

Testpersoon 1

* laat recept 1 zien* 
Denk je dat het zou lukken om dit recept te volgen en te maken?
Ik denk wel dat ik dat zou kunnen. Maar ik had het wel fijner gevonden als de tekst in 
stappen was opgedeeld, in plaats van een grote lap tekst. Want als ik nu halverwege 
ben, dan moet ik weer helemaal gaan zoeken. Het kan het wat lastiger maken tijdens 
het koken. 
* Laat recept 2 zien* 
Wat vind je van deze uiting? Is dit beter of juist niet? Waar komt dit door?
Ik denk dat ik dit toch wel duidelijker vind ja. Vooral omdat het in stappen is opgedeeld 
en je ziet op de plaatjes wat bij elke stap de bedoeling is. Je kan het eigenlijk niet mis 
doen als je dit voor je hebt lijkt mij. Ik vind het wel druk, maar het is wel duidelijker. 
Oke, maar jij gaf net aan de voorkeur te geven aan stappen. Zou jij deze manier van 
hoe het opgedeeld is in stappen de fijnste manier vinden, of vind je het te veel of juist 
te weinig?
Voor mij persoonlijk is het denk persoonlijk fijner als ik de tekst in stappen opgedeeld 
had. Ik vind dit wel heel druk. Het is heel overwhelming. Net als hier: “voeg de tomaten 
puree toe”, ik weet wel hoe tomatenpuree eruit ziet, dus ik denk dat mij dat wel zou 
lukken. En ik vind dat het heel druk is, maar dat kan misschien ook komen door die rode 
randen. Ik zou het gewoon chiller vinden als die tekst meer in stappen is opgedeeld, 
dan dit hele ding. Ik zou bijvoorbeeld de afbeelding van een ui niet nodig hebben, 
omdat ik weet hoe een ui eruit ziet. Voor mij is het allemaal een beetje te overdreven 
simpel. En ik ben ook een beetje bang dat je door dit soort afbeeldingen mensen gaat 
beïnvloeden om bepaalde merken te kopen. Je wordt bijna gedwongen lijkt het. Ik zou 
dan gaan twijfelen of de merken dit ik thuis heb wel goed zijn voor dit recept. 

Testpersoon 2 

* laat recept 1 zien* 
Denk je dat het zou lukken om dit recept te volgen en te maken?
Ja, ik denk het wel. Online zijn de recepten ook zo, dus dit moet wel lukken.
* Laat recept 2 zien* 
Wat vind je van deze uiting? Is dit beter of juist niet? Waar komt dit door? Welk gevoel 
krijgt u bij deze versie?
Ik vind deze minder duidelijk, te veel plaatjes. Ik vind hem rommelig en tegengesteld 
aan wat je kent. Het leid te veel af en maakt het juist ingewikkelder. Je werkt naar het 
gerecht fotootje toe. Het lijkt alsof je bepaalde merken ‘moet’ kopen. Het hangt van de 
informatie af of er beelden nodig zijn. De foto’s laten je focussen op dingen die niet van 
toepassing zijn. 
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Testpersoon 3 
 
* laat recept 1 zien* 
Denk je dat het zou lukken om dit recept te volgen en te maken?
Ja, ik zou er goed aan uitkomen, zal wel lukken. Ik ben niet goed in koken, maar dit moet 
lukken.
* Laat recept 2 zien* 
Wat vind je van deze uiting? Is dit beter of juist niet? Waar komt dit door? Welk gevoel 
krijgt u bij deze versie?
Ik vind deze minder duidelijk, misschien geeft de jeugd hier de voorkeur aan, maar ik 
niet. Het hangt denk ik heel erg van het publiek af. 
Ik moet bij deze versie meer zoeken en het maakt het daardoor lastiger. Ik vind tekst 
veel directer. Deze uitingsvorm leid af en geeft verwarring. 

Testpersoon 4

* laat recept 1 zien* 
Denk je dat het zou lukken om dit recept te volgen en te maken?
Ja, ik denk wel dat dit zou lukken. 
* Laat recept 2 zien* 
Wat vind je van deze uiting? Is dit beter of juist niet? Waar komt dit door? Welk gevoel 
krijgt u bij deze versie?
Ik denk dat het er aan ligt voor wie het bedoeld is. Plaatjes werken voor mij het beste. 
Het maakt het recept duidelijker en ondersteund de tekst goed. Het is overzichtelijker 
qua uitleg omdat het in stappen is ingedeeld. Ik vind de combinatie van beeld en tekst 
heel sterk. 

Testpersoon 5

* laat recept 1 zien* 
Denk je dat het zou lukken om dit recept te volgen en te maken?
Ja, ja dat zou ik wel kunnen ja. 
* Laat recept 2 zien* 
Wat vind je van deze uiting? Is dit beter of juist niet? Waar komt dit door? Welk gevoel 
krijgt u bij deze versie?
 Voor mij is het niet beter. Omdat het allemaal ineens als heel veel op je over komt, al 
die verschillende plaatjes. Maar als ik hem dan beter bekijk, dan zie ik wel dat het je wel 
bij de hand neemt per stap. Het laat je wel stap voor stap zien wat je moet doen. Dat is 
erg makkelijk. Voor mij zouden de plaatjes er niet persé bij hoeven, maar wanneer de 
tekst meer stapsgewijs zou zijn, zou dat voor mij wel weer fijner zijn. 
Ik kan me ook voorstellen dat deze 2e uiting voor sommige mensen heel fijn kan zijn. 
Vooral als ze bepaalde ingrediënten niet kennen. Dan kunnen die afbeeldingen heel 
handig zijn erbij. Maar ik vind het persoonlijk fijner om de tekst versie te gebruiken. 
Ik denk dat het ook een kwestie van gewenning is. Ik ken recepten niet anders dan 
tekstueel. Ik vind de 2e uiting persoonlijk te simpel en zou daar dus ook geen behoefte 
aan hebben. De tekstvariant is voor mij duidelijk genoeg.
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Testpersoon 6 
 
Receptentest
* laat recept 1 zien* 
Denk je dat het zou lukken om dit recept te volgen en te maken?
Ja, ik wel.
* Laat recept 2 zien* 
Wat vind je van deze uiting? Is dit beter of juist niet? Waar komt dit door? Welk gevoel 
krijgt u bij deze versie?
Ja ik kook wel eens dus ik heb genoeg aan de tekstversie, maar ik kan me voorstellen 
dat als je niet vaak kookt, dat je deze versie heel fijn zou vinden. Omdat ik best wel vaak 
kook zou ik genoeg hebben aan de tekst. Maar ik vind deze variant meer voor mensen 
die nooit koken of beginners. 

Laaggeletterden:

Testpersoon 1

* laat recept 1 zien* 
Denk je dat het zou lukken om dit recept te volgen en te maken?
Ik vind het onduidelijk dat er bij staat 1 liter kippenbouillon en dat er niet bij staat dat 
je met een bouillonblokje eerst bouillon moet maken. Ik had dan liever gezien 1 blokje 
kippenbouilon + 1 liter heet water.
* Laat recept 2 zien* 
Wat vind je van deze uiting? Is dit beter of juist niet? Waar komt dit door? Welk gevoel 
krijgt u bij deze versie?
Ik denk dat benodigdheden van gereedschap ook belangrijk is. Wat voor keukenspullen 
heb je nodig om dit gerecht klaar te kunnen maken. Dus niet allen de ingredienten 
vooraf opnoemen en afbeelden, maar ook het keukengerei. 
Verder mis ik dat er staat dat je de tomatenpuree een tijdje moet meebakken, om hem 
te ontzuren. Als iemand anders zonder ervaring dit recept klakkeloos zou volgen, dan 
zou de soep niet lekker worden. De plaatjes mogen soms wat duidelijker, want nu geeft 
het me een beetje verwarring af en toe. 
Maar voor alsnog zou ik deze versie fijner vinden in gebruik. Maar ik mis nog op 
sommige plekken wel dat de tijd aangegeven wordt.
Ik zou deze uiting wel zeker meenemen als ik die ergens zou zien liggen, hij heeft wel 
zeker mijn voorkeur. Ik denk dat andere laaggeletterden hier ook zeker baat bij zouden 
hebben.
Ik vind dit recept ook zeker niet te simpel. Ik vind het een prima vorm. Ik zou dit ook nog 
wel bij het taalpanel in Breda voorleggen.
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Testpersoon 2

* laat recept 1 zien* 
Denk je dat het zou lukken om dit recept te volgen en te maken? Begrijpt u wat er 
staat?
Ja zeker. *Meneer leest voor wat de bedoeling is en beeld het uit.*
* Laat recept 2 zien* 
Wat vind je van deze uiting? Is dit beter of juist niet? Waar komt dit door? Welk gevoel 
krijgt u bij deze versie?
Ik denk dat deze versie makkelijker is. Vooral als je niet weet wat je moet doen en welke 
ingrediënten je nodig hebt. Ik vind het ook fijn dat het stap voor stap wordt uitgelegd in 
deze versie. Het is door de plaatjes ook duidelijk wat je moet doen.

Testpersoon 3

* laat recept 1 zien* 
Denk je dat het zou lukken om dit recept te volgen en te maken? Begrijpt u wat er 
staat?
Ik kan aan de ingrediënten al zien wat ik moet doen. De rest van de tekst hoef ik niet te 
lezen om dit klaar te kunnen maken. Ik kook altijd op gevoel. Maar ik denk dat iemand 
anders, die misschien nooit kookt, dat die er moeite mee zou hebben. Maar soms lees 
ik de rest van het recept ook, met de stappen die je moet nemen, maar meestal weet ik 
uit ervaring met alleen de ingrediënten al genoeg.
* Laat recept 2 zien* 
Wat vind je van deze uiting? Is dit beter of juist niet? Waar komt dit door? Welk gevoel 
krijgt u bij deze versie?
Ik denk dat deze versie goed zou werken voor mensen die nooit of bijna nooit koken. 
Voor mij is dit te makkelijk. Dit is voor personen die beginnen met koken. Voor mij 
persoonlijk is de eerste versie met alleen de ingrediënten al genoeg. Mijn dochter zou 
de 2e versie wel makkelijker vinden denk ik, want zij kookt nooit. Ik denk dat het met 
ervaring te maken heeft. Als je minder ervaring met koken hebt, dan zou deze versie 
beter zijn.

Testpersoon 4

* laat recept 1 zien* 
Denk je dat het zou lukken om dit recept te volgen en te maken? Begrijpt u wat er 
staat?
Dat kan ik wel, dat is geen probleem. Ik werk zelf in de horeca dus dat moet wel lukken. 
* Laat recept 2 zien* 
Wat vind je van deze uiting? Is dit beter of juist niet? Waar komt dit door? Welk gevoel 
krijgt u bij deze versie?
Ik ben meer gewend om te werken met recepten zoals de eerste die je liet zien, maar 
ik vind het bij deze versie wel heel erg fijn dat het stapsgewijs beschreven wordt. Maar 
ik kies toch als voorkeur de eerste versie. Ik denk voor mensen die echt niet kunnen 
koken dat de tweede versie fijner werkt. Voor mij is de eerste versie met alleen tekst 
voldoende. 



84

Testpersoon 5

* laat recept 1 zien* 
Denk je dat het zou lukken om dit recept te volgen en te maken? Begrijpt u wat er 
staat?
Ik begrijp een aantal ingrediënten niet. Ik ken dat woord niet. Ik begrijp deze zin ook niet. 
Verder denk ik dat het wel zou lukken.
* Laat recept 2 zien* 
Wat vind je van deze uiting? Is dit beter of juist niet? Waar komt dit door? Welk gevoel 
krijgt u bij deze versie?
Ik vind deze veel fijner. Ik zie precies wat ik moet doen. Het staat duidelijk afgebeeld 
wat de bedoeling is. Ook is het heel fijn dat het in stappen is onderverdeeld. Maar het is 
vooral heel fijn dat ik kan zien wat ik moet doen. 

Testpersoon 6

* laat recept 1 zien* 
Denk je dat het zou lukken om dit recept te volgen en te maken? Begrijpt u wat er 
staat?
Ik vind dat er soms moeilijke woorden tussen staan, ook bij de ingrediënten. Ik zou hier 
wel aan uitkomen als ik mijn telefoon erbij zou gebruiken als hulpmiddel. 
* Laat recept 2 zien* 
Wat vind je van deze uiting? Is dit beter of juist niet? Waar komt dit door? Welk gevoel 
krijgt u bij deze versie?
De plaatjes maken het veel duidelijker! Deze is echt veel beter en makkelijker, en de 
stappen helpen enorm. Ik vind deze echt veel handiger en duidelijker.
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Bijlage 9
 
Prototype 4
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Het concept zal een drukwerk worden dat via de brievenbus de mensen zal bereiken. 
Het zal (naar schatting) maandelijks worden uitgegeven en zal elke keer een ander 
onderdeel van een gezonde leefstijl belichten. 
Amphia gaf aan dat zij in de eerste boodschap mensen iets willen leren over het 
belang van beweging. 

Nadat Amphia een boodschap over beweging en de positieve effecten daarvan op 
gezondheid aan leverde, is er voor gekozen om deze in een nieuwe vorm te gieten. Op 
basis van de inzichten die opgedaan zijn uit de resultaten van de vorige prototypes, is 
er gekozen voor de volgende uiting:

Omdat het concept inclusief moet zijn, is er gekozen om dit prototype bij een 
supermarkt te testen. De reden hiervoor is omdat iedereen naar de supermarkt 
moet. Dit is dus een makkelijke indicatie om te kijken hoe de dwarsdoorsnede van de 
samenleving reageert op dit communicatiemiddel.

De test ging als volgt:  
De testpersonen kregen een vragenlijst en kregen daarbij het prototype te zien.
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19-11-2021 14:31 Peiling communicatiemiddelen Amphia test 1

https://docs.google.com/forms/d/1k4eQbksTqg3auqAYQ56Q980ikoskNu3XvwDZuBxx-gc/edit 1/2

1.

Markeer slechts één ovaal.

Geen kennis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Veel kennis

2.

Markeer slechts één ovaal.

Geen kennis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Veel kennis

3.

4.

Markeer slechts één ovaal.

Onduidelijk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Heel duidelijk

Peiling communicatiemiddelen Amphia
test 1
Wat weet u over beweging?

Hoeveel weet u over het belang van bewegen voor een gezonde leefstijl?

(Na het zien van het informatievel over beweging)
Hoeveel weet u nu over beweging?

Wat vind goed/minder goed aan dit communicatiemiddel?

Op een schaal van 1 tot 10, hoe duidelijk vond u dit communicatiemiddel?
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De resultaten 
 

Men schat van tevoren hun kennis over een gezonde leefstijl erg hoog in. Dit is in de 
diagram terug te zien. Maar liefst 70% van de testpersonen geeft hun kennis minimaal 
een 8.

Opvallend is dat er over het algemeen geen grote stijging blijkt in de hoeveelheid 
kennis over het belang van beweging.
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De volgende opmerkingen werden gegeven door de testpersonen:

+ De combinatie van beeld en tekst is duidelijk. 
+ Het belang van bewegen is erg duidelijk door de combinatie van beeld en tekst. 
+ De combinatie van beeld en tekst is duidelijk. 
+ Erg duidelijk.
- De iconen zijn niet altijd duidelijk.
- Ik wist alles al.
- Ik mis de onderwerpen: conditie voor een operatie, de mentale gezondheid en 
aftakeling tegengaan.
- Het is erg overweldigend. Mogen meer kernwoorden zijn. Te veel info.
- De ‘makkelijke tips’, zijn minder goed aan dit communicatiemiddel.
- Sommige iconen zijn te onduidelijk. 

Op het gebied van duidelijkheid scoorde het prototype als volgt:

7 van de 10 testpersonen gaven het prototype minstens een 8 qua duidelijkheid.

De resultaten van deze test zullen niet wetenschappelijk 100% waterdicht zijn, maar het 
biedt wel een goede indicatie waar de rest van dit onderzoek op voort zal borduren.
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Draaiboek Amphia
 

Het stimuleren van 
gedragsveranderingen ter 

bevordering van een gezonde 
levensstijl

Bijlage 10
 
Draaiboek evenement
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Hoe kan Amphia mensen uit de regio activeren om 
gezonder te gaan leven?

Stap 1
Kies een desbetreffend onderwerp wat binnen de gegevens van het ziekenhuis op 
het gebied van leefstijl een probleem lijkt te zijn. 

Stap 2 
Onderzoek het probleem. Voor een probleem aangepakt kan worden, moet eerst het 
probleem inzichtelijk worden gemaakt.
Waarom is dit probleem zo schadelijk? Wat zijn de gevolgen van dit probleem? 
Verwerk dit in een korte tekst en maak de essentie duidelijk.

Stap 3 
Weet wat er speelt, erken het probleem. Waarom leven mensen ongezond?
Hiervoor kan een Brainstormsessie in combinatie met deskresearch waardevolle 
uitkomst bieden.

Stap 4
Conclusies trekken uit het vooronderzoek, en de koppeling maken met de 
gedragsveranderingstheorieën. 

Stap 5
Om mensen te stimuleren om gezonder te gaan leven, kan het helpen om een 
evenement te organiseren. Maak gebruik van de resultaten uit de vorige stappen als 
basis. Gebruik ook de benodigde theorie voor gedragsveranderingen.
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Stap 1. Kies een onderwerp 
Om te beginnen is het van belang dat er een onderwerp vast staat. Maak een 
keuze in welk probleem op dit moment prioriteit heeft, op basis van bijvoorbeeld 
maatschappelijke ontwikkelingen en al bekende statistieken. 

Stap 2. Erken het belang van het onderwerp
 
Stel voor jezelf vast waarom dit onderwerp zo belangrijk is, en haal de essentie eruit. 
Zie hieronder een voorbeeld in het kader van beweging: 

Door te bewegen wordt de kans op ziekte verkleind.
Meer bewegen is gezond. Je voelt je fitter, je slaapt beter en het verbetert je conditie. 
Het verlaagt ook het risico op ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziektes en klachten 
die bij een depressie horen. 
Bewegen verlaagt het cholesterolgehalte, de gevoeligheid voor insuline, het risico op 
overgewicht en op een hoge bloeddruk. Daarmee kunnen chronische aandoeningen 
zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte, botontkalking en zelfs dementie worden 
voorkomen. Er zijn bovendien aanwijzingen dat voldoende beweging de kans op 
het krijgen van borstkanker, darmkanker of longkanker met 10 tot 20 procent kan 
verminderen.
Kleine veranderingen in de leefstijl dragen bij aan een goede weerstand. Al binnen 
een paar weken kunnen ze effect hebben. Met een goede weerstand word je minder 
snel ziek van bacteriën en virussen, zoals corona. En als je toch ziek wordt, heb je vaak 
minder klachten.  
Bij ziekte, word je sneller beter door te bewegen.
Uit onderzoek blijkt dat door het stimuleren van activiteit en het verminderen van 
bedrust, 25% van functionele achteruitgang voorkomen kan worden. 

Essentie
Beweging is gezond
Voelt je fitter
Betere conditie
Minder kans op suikerziekte, hart en vaatziektes, kanker en depressies.
Na een paar weken al effect
Bewegen zorgt ervoor das je sneller geneest 
Wanneer u ziek bent wordt u sneller beter door beweging
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Stap 3. Erken het probleem binnen de doelgroep 

Om de doelgroep te kunnen bereiken en aan te kunnen sporen tot een 
gedragsverandering, is het noodzakelijk om de redenen achter het huidige gedrag van 
de doelgroep te begrijpen. Opposite thinking is hiervoor een zeer geschikte brainstorm 
methode. Schrijf met een groepje collega’s, essentiële redenen op het gedrag juist niet 
te vertonen. Vervolgens leg je deze redenen bij elkaar en ga je ze samen weerleggen 
met essentiële redenen om het gedrag juist wel te vertonen. Zorg ervoor dat je aan het 
einde minimaal 5 essentiële redenen hebt om het gewenste gedrag wel of juist niet uit 
te voeren.

Zie hieronder een voorbeeld in het kader van beweging: 

Vul de redenen aan met resultaten uit online onderzoek
Online staan veel onderzoeken naar de redenen die mensen geven voor bepaald 
gedrag. In het voorbeeld van te weinig beweging kan er gekeken worden naar bronnen 
zoals de sportersmonitor van het Mulier instituut. 

Redenen om niet te bewegen/sporten

Lichamelijke obstakels

Te weinig tijd

Kost vaak geld

Niet alleen willen sporten/bewegen

Omgeving beweegt ook niet

Redenen om juist wel te bewegen/sporten

Bewegen op maat, gaat klachten tegen

Combineer het met werk. Wandel meer, minder met 
de auto, doe meer fysieke handeling door de dag 
heen.

Het hoeft geen geld te kosten. Bewegen kan altijd en 
overal en is gratis.

Ga samen sporten. Stimuleer elkaar om samen te 
sporten. Gezelligheid is een beloning.

Laat de omgeving mee bewegen.
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Stap 4. Trek logische conclusies uit het vooronderzoek, en maak de koppeling met de 
gedragsveranderingstheorieën.

Allereerst is het belangrijk om conclusies te trekken uit het vooronderzoek. 
Om de gedragsverandering tot stand te brengen, is het verstandig om de theorie 
van de 7 principes van Cialdini te gebruiken. De volgende 4 principes zijn voor elk 
onderwerp toepasbaar en effectief: 
• sociale bevestiging 
• eenheid 
• sympathie 
• autoriteit

Sociale bevestiging
Mensen laten zich sterk beïnvloeden door de mensen om zich heen. Zij zijn snel geneigd 
om mee te gaan in het gedrag dat hen omgeving vertoond.  
‘Als zo veel mensen het doen, dan moet het wel leuk/goed zijn!’ 
Voorbeeld: ‘Het product dat u nu bekijkt is al 10 keer verkocht vandaag!’

Eenheid
Mensen willen graag bij een groep horen. Wanneer zij het idee hebben ergens deel van 
uit te maken, voelen zij zich meer verbonden, en zullen zij sneller het gewenste gedrag 
binnen deze eenheid overnemen.  
‘Als mijn hele voetbalteam begint met een nieuw dieet, dan kan ik niet achterblijven.’ 
Voorbeeld: Bij een kledingwinkel, een categorie met duurzame kleding. Hierdoor worden 
gelijkgestemde klanten samengebracht.

Sympathie
Mensen nemen sneller iets aan van anderen waar zij sympathie voor voelen. Zij zijn snel 
geneigd om mee te gaan in het gedrag van die personen. 
‘Die aardige verkoper zal vast wel goede spullen verkopen.’ 
Voorbeeld: De ‘over ons’ pagina op een website zorgt ervoor dat het bedrijf een positief 
en sympathiek gevoel achterlaat bij de bezoekers.

Autoriteit
Mensen nemen sneller iets aan van experts. Deskundigen geloven we sneller. 
‘Deze man is een deskundige, hij zal het wel weten.’ 
Voorbeeld: ‘3 op de 4 tandartsen raad deze tandpasta aan.

Zie hier een voorbeeld in het kader van beweging:

Gezien de gegeven redenen om niet te sporten/bewegen kan je concluderen dat 
mensen duidelijk sporten niet belonend en leuk genoeg vinden. Mensen doen liever 
andere dingen en zijn bang dat het geld kost.
Het principe sociale bevestiging en eenheid kunnen er dus voor zorgen dat mensen 
door hun omgeving worden geactiveerd om meer te gaan bewegen/sporten. Wanneer 
een autoriteit de mensen aanmoedigt om meer te bewegen, zullen zij dit eerder doen.
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Hoe zet je de doelgroep aan om samen te gaan bewegen/sporten?
Dit kan door middel van een een campagne. Amphia moet de wijken in om deze 
doelgroep te kunnen bereiken. Binnen de wijken zal er een voorlichtingsmiddag 
georganiseerd kunnen worden die wordt geleid door een bekend rolmodel binnen dit 
onderwerp. 

Stap 5. Organisatie van evenement

5.1
Doelgroep en doelstelling vaststellen
Voor je gaat beginnen met het organiseren van een evenement is het belangrijk om 
een doelgroep en doel vast te stellen. Het doel in het voorbeeld van beweging is het 
activeren van mensen om meer te gaan bewegen.  
Baken je doelgroep af. Kies bijvoorbeeld voor een specifieke wijk, zoals Fellennoord of 
Hoge Vugt. Doe vervolgens onderzoek naar je afgebakende doelgroep. Fellennoord 
heeft bijvoorbeeld een andere samenstelling van etniciteiten dan Hoge Vugt. 
Onderzoek dus welke eigenschappen er bij een wijk horen, zodat je hier passend op in 
kunt spelen. Kijk ook naar de sociale omgeving en wat hun houding is ten opzichte van 
het gewenste gedrag. 

5.2
Het eventteam samenstellen
Een event organiseren doe je niet alleen. Het is dus belangrijk dat je een eventteam 
samensteld. Zet de taken voor de organisatie van het even op een rijtje, en verdeel 
deze op basis van individuele expertises vervolgens over het team. Als er taken zijn 
die niet binnen de expertise van een van de amphia medewerks vallen, wordt er 
geadviseerd om een externe organisatie hiervoor in te huren.

5.3
Budget vaststellen
Stel iemand aan die het kostenplaatje in de gaten houdt. Deze persoon is 
verantwoordelijk voor de uitgaven die benodigd zijn voor dit evenement. Alle uitgaven 
worden eerst met hem/haar besproken, waardoor het budget overzichtelijk blijft. Zoek 
samen uit hoeveel alles kan en mag kosten en stel daarnaast een overkoepelend 
budget vast. Reserveer altijd een deel van het budget voor onvoorziene kosten. Zo kom 
je nooit voor verrassingen te staan. 

5.4
Locatie en datum kiezen
Kies een centrale locatie die past bij de doelgroep. Zorg ervoor dat je een bereikbare 
en bekende locatie kiest. Hou er rekening mee dat je locatie een uitstraling heeft die bij 
je boodschap past. Vervolgens moet er een datum gekozen worden. Het is verstandig 
om dit evenement te koppelen aan een al bestaand evenement dat aansluit bij de 
doelgroep en het doel. Bij beweging is bewezen dat mensen graag samen sporten, 
daarom is het slim om dit onderwerp te koppelen aan bijvoorbeeld een burendag. 
Een burendag brengt mensen namelijk samen. Het evenement zou dus op zo’n datum 
georganiseerd kunnen worden. Burendag brengt bewoners van wijken samen en zorgt 
ervoor dat dit evenement dat niet meer hoeft te doen. Overleg daarom dus met de 
organisaties van het evenement waar je dit mee wilt koppelen. 
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Doe dit ruim van tevoren zodat er mogelijkheden zijn om te overleggen over de 
samenwerking. Ook is het dan nog mogelijk om eventueel aan te sluiten bij een ander 
evenement, mocht dit nodig zijn. 

Is er zekerheid dat het evenement door kan gaan? Dan kan er een bezoek gebracht 
worden aan de locatie, om de locatie een keer in het echt te zien en de mogelijkheden 
te bespreken. Ben je zeker van de locatie? Geef dan uiterlijk 6 maanden van tevoren 
aan dat je akkoord gaat en dat het evenement gerealiseerd kan worden.

5.5 
De invulling van het event samenstellen
Zorg dat er over het programma goed contact is met de locatie, om ervoor te zorgen 
dat iedereen op dezelfde lijn zit. 

Voor het event écht kan beginnen moet er een inloop ongeveer een uur voor aanvang 
worden ingepland. in deze tijd kunnen de gasten op hun eigen tempo arriveren, 
bijkletsen en wat drinken. Er is een gastspreker/dagvoorzitter aanwezig, om de groep 
te enthousiasmeren. Zorg dat de gastspreker past bij de interesses en achtergrond 
van de doelgroep. De gastspreker moet al voor het inloopmoment aanwezig zijn tot 
het einde van het evenement. Deze persoon moet sympathiek zijn en een autoriteit op 
het gebied van het onderwerp. Autoriteit en sympathie zijn twee principes die Cialdini 
beschrijft die leiden tot gedragsverandering.

In het geval van beweging kan deze gastspreker/dagvoorzitter, de wereldkampioen 
kickboxing, Rico Verhoeven zijn. Dit komt omdat hij  veel verstand heeft van beweging 
en hier zelf ook veel mee bezig is. Ook is hij bezig met het stimuleren van mensen om 
meer te gaan bewegen, bijvoorbeeld met zijn app ‘The winners workout’.
Een andere mogelijke optie zou een samenwerking kunnen zijn tussen de Bredase 
voetbalclub NAC en Amphia. NAC is steeds vaker betrokken bij maatschappelijke 
activiteiten, en zou daarom een realistische optie kunnen zijn. 
 
Het is belangrijk dat er tijdens dit evenement in simpele, duidelijke taal gesproken moet 
worden. Ook eventuele tekstuele aankleding van het evenement moet kort en simpel 
zijn. Hiermee bereik je een veel groter deel van de mensen, dus bijvoorbeeld ook de 
laaggeletterde groepen.

De invulling van het programma
Zorg in het programma in afwisseling van activiteiten. Plan het programma niet te vol. 
Hiermee voorkom je dat de gasten té veel informatie binnen krijgen. Geef de mensen 
keuze in welke activititeiten zij mee willen doen en welke niet.  

Bij beweging zou het programma kunnen beginnen met een acitiviteit waarbij de 
gasten een fysieke inspanning moeten leveren in groepsverband. Na deze acitiviteit 
kan de dagvoorzitter dan uitleggen hoe deze fysieke activiteit bijgedragen heeft aan 
voldoende beweging op de dag. Hierna kan hij/zij meer informatie geven over het 
belang van bewegen etc. Dit zorgt ervoor dat mensen door een gezamenlijke fysieke 
activiteit inzien dat bewegen erg laagdrempelig en zelfs leuk kan zijn. Wanneer er 
tijdens dit evenement al wordt aangespoord om deze activiteit samen wekelijks uit te 
voeren, zal de doelgroep druk vanuit de omgeving ervaren. 

Zorg dat er tussen de activiteiten genoeg pauze zit zodat mensen de mogelijkheid 
hebben om tussendoor iets te eten/drinken en ook in staat zijn om naar het toilet te 
gaan. 
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Het is verstandig om de belangrijkste sessies als eerste in te delen zodat mensen deze 
informatie opnemen wanneer zij nog fris en gefocust zijn. 
 
Tot slot moet een goede afsluiting een duidelijke boodschap bevatten. De mensen 
moeten zowel aan het begin als aan het einde geënthousiasmeerd worden. In het 
geval van beweging zou Rico Verhoeven dus enthousiast het evenement moeten 
openen en ook weer leuk afsluiten.

De indeling van de gasten
Denk van tevoren na over waar de mensen gepositioneerd worden. Mochten er nog 
coronaregels gelden zoals 1,5m afstand, hou hier dan rekening mee in de van te 
voren bedachte indeling. Bespreek de ideeën met de locatie/organisatie waarmee dit 
evenement wordt georganiseerd, en stel een plattegrond op. 

Catering
Zorg er voor dat de catering past bij de boodschap die je over wilt dragen. In dit geval 
betekent dat, dat er genoeg gezonde, lekkere hapjes en drankjes aanwezig moeten zijn 
op het evenement. Verwen de gasten van je evenement en zorg ervoor dat zij met een 
positief gevoel terugkijken op deze dag. 

5.6 
Marketing en communicatie
Het is belangrijk om vroeg van tevoren al voor de eerste keer de datum te 
communiceren met de doelgroep, zodat mensen rekening kunnen houden met hun 
planning. Dit doe je 4 tot 6 maanden van tevoren. 
De volgende stap is de daadwerkelijke communicatie van het evenement, hier begin je 
mee 3 tot 4 maanden van te voren.
Voor een goed evenement is goede publiciteit nodig. Gebruik zowel online als offline 
kanalen. Denk bij online kanalen aan social media of een webpagina. Voor offline 
kanalen kan je denken aan brochures. De combinatie van online en offline zorgt ervoor 
dat elke subgroep binnen de doelgroep bereikt kan worden. Hou hierbij rekening 
dat de teksten kort en simpel moeten zijn en ondersteund moeten worden met 
passend beeldmateriaal. Simpele pictogrammen, kunnen gebruikt worden om op 
een simpele/duidelijke manier communicatie te voeren met de doelgroep. Zo zorg je 
ervoor dat iedereen bereikt kan worden, dus ook de laaggeletterden. Hiervoor zou het 
pircotrammenpakket van Pictostudio gebruikt kunnen worden. Voor de boodschap 
die je wilt overbrengen is het belangrijk om in te spelen op de gedragsintentie van de 
doelgroep.  

Zie op de volgende pagina online en offline voorbeelden van publiciteit die gebruikt zou 
kunnen worden.
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Post op Instagram                                                  Flyer voor in de brievenbus

Hou bij de communicatiemiddelen er rekening mee dat je inspeelt op de 
intrinsieke motivatie van mensen. Denk er aan dat de autoriteit die je gebruikt op je 
communicatiemiddel, moet passen bij de boodschap die je wilt overbrengen.

Zorg ongeveer een maand van tevoren ervoor dat de mensen een reminder krijgen 
van het evenement. Dit zal voorkomen dat mensen vergeten dat dit evenement plaats 
gaat vinden. 

Stem de communicatiemiddelen af op basis van het doelgroeponderzoek van stap 5.1. 
Zit de doelgroep bijvoorbeeld veel online? dan is het slimmer om meer in te zetten op 
online communicatiemiddelen. 

Zet een contentkalender op. Hiermee houdt je de planning van je 
communicatiestrategie overzichtelijk. 
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5.7   
Draaiboek
Zorg ervoor dat alles wat in de vorige stappen is beschreven, op een overzichtelijke 
manier wordt verwerkt in een draaiboek. Dit zorgt ervoor dat het voor iedereen duidelijk 
is hoe het evenement georganiseerd moet worden.  
Er moet hier ook een contactenlijst bij zitten met de contactgegevens van iedereen die 
betrokken is bij de organisatie van het evenement. 
Het draaiboek moet voor iedereen toegankelijk zijn, zodat de hele organisatie op 
dezelfde lijn zit. 
 
Het is verstandig om ongeveer een week van tevoren samen met de locatie en de 
belangrijkste betrokkenen het draaiboek te bespreken. Hiermee kunnen eventuele 
onduidelijkheden uit de wereld worden geholpen. Ook is er tijdens deze bespreking nog 
de gelegenheid om eventuele feedback te verwerken.

5.8  
Laatste voorbereiding op de dag van het evenement
Loop op de de ochtend van het evenement nog even alles na voordat de gasten 
arriveren. Dit zorgt voor rust en vertrouwen gedurende de rest van de dag. Ben ruim 
van tevoren aanwezig en loop alle matrialen en benodigheden na, zodat alles in goede 
banen loopt wanneer het evenement van start gaat. 

5.9
De marketing inzetten tijdens het evenement
Het is belangrijk om ook tijdens het event goede reclame te maken zodat het 
evenement in ieder geval onder de aandacht wordt gebracht. Via eigen social media 
accounts van het evenement/organisatie kunnen er fotos en videos worden gedeeld. 
Ook kunnen de gasten worden aangemoedigd om zelf berichten te delen over het 
event en het event hier in te taggen.
Verder is branding erg belangrijk. Zorg ervoor dat de huisstijl van het evenement 
duidelijk is en zorg ervoor dat deze gedurende het evenement goed zichtbaar is. 
Mensen moeten gelijk kunnen zien wat voor evenement het is. 

5.10  
De evaluatie van het evenement
Als het evenement achter de rug is, is het belangrijk om hierop te evalueren. Zet 
de dingen die beter konden onder elkaar, zijn de doelen behaald?, maak de eerste 
reacties van de mensen overzichtelijk op in een document.
Verder is het goed om een vragenlijst na te sturen naar de gasten. Hierin kunnen zij zelf 
aangeven hoe zij het evenement hebben ervaren. Op deze manier wordt duidelijk wat 
er goed ging en wat er volgende keer beter kan.
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5.11  
Marketing na het evenement
Omdat we graag mensen willen aansporen om het nieuw aangeleerd gedrag vol te 
houden, is het slim om na het evenement de communicatie met de doelgroep voort 
te blijven zetten. Zorg voor er voor dat het communicatiemiddel sociale bevestiging 
creeërd. Speel ook in op de houding van de doelgroep ten opzichte van het gewenste 
gedrag. Stuur de doelgroep een folder thuis waarop te zien is dat er sinds het 
evenement een flinke gedragsverandering heeft plaatsgevonden op het gebied van 
dat onderwerp. In het voorbeeld van beweging kan er worden verkondigd dat meer 
mensen zijn gaan bewegen sinds het evenement heeft plaats gevonden. Dit hoeft niet 
echt waar te zijn, maar dit stimuleerd mensen wel om mee te doen. Mensen willen 
namelijk niet achter blijven op de rest. Noem geen absolute data die controlleerbaar 
is! Zodra mensen namelijk doorkrijgen dat dit een verzonnen peiling is, dan werkt dit 
averechts! Mensen zullen zich dan juist afzetten en het tegenovergestelde gedrag 
vertonen. De houding van de mensen ten opzichte van het gewenste gedrag kan dan 
juist negatief veranderen.


