
De vragenlijst voorbij

INNOVATIEPARADE 2016

Co-creatie en multidisciplinair werken

Hoe betrek je je doelgroep meer bij het 

onderzoek, vanuit de eigen context? 

 Welke nieuwe probleemstellingen zien we 

dan ontstaan? Wat betekent het nu echt, 

als de informatieontvanger centraal staat? 

Kun je je doelgroep beter leren kennen als 

je hen van dichtbij meemaakt, in hun eigen 

omgeving en in gesprek met hun eigen sociale 

netwerk? Wat gebeurt er als je de vragenlijst 

achterwege laat? Geven de inzichten die je op 

die manier opdoet ook betere handvaten voor 

communicatie met je doelgroep? 

Deze vragen stonden centraal op de 

Innovatieparade 2016.

 

‘De Rijksoverheid maakt haar beleid niet meer 
alleen, ze is één van de spelers in haar netwerk 
en moet dus meer interacteren met publiek en 
belangenbehartigers. Dat zie je ook terug in de 
onderzoeksmethoden die interactiever en minder 
sturend worden’, aldus onderzoeksadviseur bij 
DPC Mireille van Twuijver. De Innovatieparade 
2016 laat vernieuwing zien in de rol die de doel-
groep (participatief onderzoek) of de onderzoeker 
(Informatie op Maat) inneemt en ook in de onder-
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‘We clusterden de foto’s en haalden er inzichten over succesvolle selectietools uit.’

zoeksmethodologie (big data, impliciet meten en 
service design), aldus haar collega Joost Loef. 

In dit artikel wordt verslag gedaan van de vier  
presentaties van innovatief onderzoek: 
(1) Hoe realiseer je voor burgers informatie op 
maat, (2) Meten van onbewuste reacties: hoe doe 
je dat goed?, (3) Big data voor de communicatie-
praktijk (4) Schoolvoorbeelden van participatief 
onderzoek, zijn we de vragenlijst werkelijk voorbij. 



startte met de open opdracht de informatie op  
Rijksoverheid.nl te verbeteren over de onderwerpen 
kinderen, wonen en toeslagen & tegemoetkomin-
gen: ga maar aan de slag. Dat bleek in de praktijk 
niet makkelijk, omdat je de doelgroepen nog hele-
maal niet kent. Wie zijn die sociale huurders?  
Wat willen ouders van schoolgaande kinderen weten 
van de Rijksoverheid? 
Nicolet vertelt over de meerwaarde van onderzoe-
kers in de teams: ‘Onderzoekers beschikken over 
vijf kenmerken, die waardevol zijn in een dergelijk 
communicatie-ontwikkelproces . Ze kunnen snel 
informatie verzamelen, hebben veel kennis uit 
andere bronnen, zijn zelf-initiërend, gewend om 
na te denken over hoe iets aan te pakken. Inherent 
aan de scrummethode is voortdurend vooruitkijken. 
Een onderzoeker kijkt van nature ook achterom en 

legt zijn inzichten vast voor anderen. De onderzoekers 
pakten binnen onze teams echt de rol van vormgever 
van het proces.’

Chaos
‘Mijn eerste vraag was: ‘Weet je dit echt zeker, want 
ik kan niet overzien wat hier uit gaat komen.’ Zo blikt 
Mark Fonteijn van ontwerpbureau 31Volts terug op 
zijn eerste telefoongesprek met DPC over Informatie 
op Maat. Hem werd gevraagd om een stroomschema 
over sociaal huren opnieuw te ontwerpen vanuit de 
gebruiker.  
 
Dat deed het bureau aan de hand van persona’s en hun 
klantreis bij het controleren van een huurverhoging. 
Daarnaast gebruikte 31Volts bij de start ook een brede 
fotostudie. Het stroomschema over huren is feitelijk 
een selectietool. Een groep burgers kreeg daarom 
de vraag foto’s te maken van selectietools die ze in 
het dagelijks leven tegenkomen. Marc: ‘Het was een 
chaos. We clusterden de foto’s en haalden er een aantal 
inzichten over succesvolle selectietools uit. Uiteinde-
lijk leidde dit tot zeven principes om de informatie te 
herontwerpen. Het schema zelf werd als onderdeel van 
de informatievoorziening eigenlijk steeds onbelangrij-
ker.’ Marc is zich ervan bewust dat een onzekere uit-
komst spannend is voor de opdrachtgever. Zijn advies 
is om de gebruiker niet als eindgebruiker te zien, maar 
als partner, of beter als ‘begingebruiker.’ Een de succes-
factor? ‘De aanpak in multidisciplinaire teams en de 
durf om uit het standaard proces te stappen.’

Boerenkool met burgers
Aan het woord is Nicolet Schrama, projectleider van 
Informatie op Maat bij DPC. ‘Een aantal maanden 
geleden maakte ik met een groep burgers boerenkool. 
Onze opdracht was een infographic te maken van het 
recept voor een boerenkoolstampot. Dit is een voor-
beeld van co-creatie, waarmee we wilden blootleggen 
welke principes voor burgers ten grondslag liggen aan 
een goede infographic, of het nu gaat om boerenkool 
of om een onderwerp als sociaal huren.  
Het was een bewuste keuze om burgers vanaf het begin 
te betrekken. Maar ook eng. We hadden geen idee wat 
eruit zou komen. We zijn gewend aan het gebruikelijke 
proces van probleemstelling, analyse, oplossing en 
resultaten monitoren. Nu gaven zij het proces vorm.’
Het project Informatie op Maat werkt met multidis-
ciplinaire teams via de scrummethode. Het project 
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Hoe realiseer je voor burgers informatie op maat 

Meten van onbewuste reacties: hoe doe je dat goed?
Vertekend 
Peeter Verlegh en Jiska Eelen zijn hoogleraar en 
universitair docent Marketing aan de Vrije Univer-
siteit (VU) in Amsterdam. Zij schreven samen met 
Lisa Vandenberg van de Universtiteit van Amster-
dam een adviesrapport over de inzet van methoden 
om onbewuste reacties te meten, de zogenaamde 
impliciete meettechnieken. Deze methoden zijn in 
de psychologie, communicatiewetenschap en mar-
keting ontwikkeld om te achterhalen wat mensen 
vinden en wat ze zich herinneren van een bepaald 
onderwerp zonder hen daarover te ondervragen.  
 
‘Expliciet vragen stellen over meningen of gedrag 
geeft niet altijd een goed beeld van wat burgers 
werkelijk doen en vinden. Daardoor kunnen de uit-
komsten een vertekend beeld geven. Onderzoek is 
te verbeteren met behulp van impliciete metingen. 

Daarmee denken respondenten niet bewust na over 
(het effect van) de boodschap. Dat effect wordt afge-
leid vanuit een bepaalde, op het oog ongerelateerde 
taak of op basis van fysiologische reacties, zoals 
oogbewegingen, gezichtsuitdrukking of hersen-
activiteit’, legt Verlegh uit.

Om te bepalen wanneer het bij een vraag zinvol is 
onbewuste reacties te meten, heeft zijn team een 
toets ontwikkeld, de zogenoemde BRIT-toets. Op 
de criteria Bewust, Routine, Impressiemanagement 
(speelt de respondent open kaart of geeft hij wense-
lijke antwoorden, red.) en Taboe is door middel van 
‘ja’ of ‘nee’ punten te scoren. ‘Vergelijk maar met de 
apgarscore die bij pasgeboren baby’s wordt afgeno-
men’, aldus Verlegh. ‘Als op een van de criteria wordt 
gescoord, is het onderwerp impliciet te meten.’ 

Associaties
Jiska Eelen vervolgt: ‘Als gekozen is voor het meten 
van onbewuste reacties, volgt de keuze van geschikte 
(impliciete) maat. Kies dan voor de maat die bij de 
onderzoeksvraag past. In sommige situaties is het 
vastleggen van psychofysiologische reacties, zoals 
eyetracking, geschikt. Bij een anti-rookcampagne 
is een associatietest zinvol, waarbij de respondent 
bijvoorbeeld zo snel mogelijk moet reageren op 
associaties met ‘roken’, zoals ‘kanker’ of ‘genieten’. 
Tot slot is er de gedragsmaat. Een voorbeeld: bestel-
len jongeren na het zien van een campagne tegen 
alcoholgebruik ook werkelijk geen alcohol?’ 

Volgens de wetenschappers zijn deze instrumenten 
vooral zinvol vanaf de concepttest tot en met de 
effectonderonderzoeken van een campagne. Zo zijn 
op basis van de uitkomsten het concept, de uitingen 
en de media-inzet verder te verbeteren.

Rijksoverheid.nl


DUO helpt een nog betere digitale dienstverlener 
te worden. ‘We willen zó goed zijn dat studenten 
en afbetalers ons niet meer - onnodig - bellen of 
mailen. Met vele databronnen uit onze klantcontact-
systemen kunnen we ‘de reis’ van de klant in kaart 
brengen. Dat noemen we customer journey mining 
en geeft inzicht in het de gedrag van de klant, op de 
website, in het mail- en telefoonverkeer.’ 

Op deze manier kan DUO onderzoeken waar de 
klanten van DUO vastlopen in het dienstverlenings-
proces. Klanten die bijvoorbeeld op de website of bij 
het invullen van formulieren in de ‘Mijn-omgeving’ 
er niet uitkomen en dan alsnog bellen. ‘Zo kwanti-
ficeren we een probleem en blijft het niet alleen bij 
de perceptie van een callcentermedewerker die bij 
toeval een aantal dezelfde vragen heeft gehad over 
bijvoorbeeld de OV-studentenkaart.’

Alle gegevens zijn vastgelegd in een metrokaart. ‘Op de 
metrokaart is te zien op welke ‘stations’ tijdens de 
reis van de ‘klanten’ het drukste is. Die kunnen we nu 
gericht optimaliseren. Daarmee zetten we werkelijk de 
klant centraal. Wie wil dat nou niet?’, stelt Bloem. 

‘We constateerden uit de data bijvoorbeeld dat de 
brieven van DUO over de aanvullende studiefinancie-
ring niet werden gelezen. Dat komt omdat een toe-
leverancier de gegevens in 20 procent van de geval-
len niet op tijd kan leveren. Ook een toelichtende 
uitgebreide mail hierover had onvoldoende effect en 
leverde ons veel telefoontjes op. Vervolgens hebben 
we geëxperimenteerd met een hele korte mail met 
één boodschap. Deze bleek wel het gewenste effect 
te hebben.’ 

De DUO-adviseur vat samen: ‘Met customer journey 
mining op basis van big databronnen hebben we nu 
veel meer gestaafde en gedragen kennis over de klant 
en zijn reis en inzicht in het klantgedrag . Daarmee is 
het een pijler in onze verbetercyclus.’

Net als in de pilot Informatie op Maat vraagt ook 
deze onderzoeksmethode om een omslag van de 
organisatie: ‘Neem de klant als uitgangspunt, werk 
multidisciplinair en neem de tijd om te verbeteren’, 
besluit Bloem.
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Dagelijks leven
Gegevens op je Apple watch, vakantiefoto’s op inter-
net, maar ook statistieken van websites: het draagt 
allemaal bij aan de opkomst van big data. De hoe-
veelheid gegevens die we met elkaar genereren, 
groeit continu en er is sprake van ongelijksoortige 
data. Onderzoeksadviseur van DPC Martijn Warmoes-
kerken gaat in op wat dit betekent voor communica-
tie en onderzoek.  
 
‘Is big data een blijvertje of slechts een hype? 
DPC heeft met veel partijen en deskundigen daar-
over gesproken. Big data zijn uit het dagelijks leven 
niet meer weg te denken. We hebben veel big data-
bestanden en een goede benutting daarvan kan ons 
heel erg helpen bij het bieden van dienstverlening 
en informatie op maat, procesoptimalisatie en frau-
dedetectie, maar ook bij het ontdekken van nieuwe, 
interessante gedragspatronen van burgers of onver-
wachte onderstromen in kaart te brengen.’ 

Metrokaart
Nico Bloem van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
van het ministerie van OCW laat zien hoe big data 

Big data voor de communicatiepraktijk

Op de metrokaart zie je welke stations tijdens de reis van de gebruikers het drukste zijn.



Echt luisteren
Sanne Visser, promovendus Rijksuniversiteit Gro-
ningen, faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, gaat 
verder in op de pilot. Visser draait een jaar lang mee 
op basisschool Op ‘e Hichte. De deelnemende scho-
len hebben zichzelf aangemeld naar aanleiding van 
een zo neutraal mogelijk geformuleerde oproep om 
mee te denken over de kwaliteit van het onderwijs. 
Dat leidde tot enthousiaste reacties, zoals: ‘Het is wel 
echt geweldig dat het ministerie nu eens naar ons 
toekomt en ook echt wil luisteren.’ 

Er is gekozen voor twee scholen van verschillende 
omvang, uit twee sectoren: primair onderwijs en 
voortgezet onderwijs. Inmiddels is op beide scholen 
door de onderzoekers en scholen samen de onder-
zoeksvraag geformuleerd. De onderzoekers doen 
daarna op basis van de onderzoeksvraag een situatio-
nele analyse die wordt teruggekoppeld naar de scho-
len. Visser: ‘Altijd spannend hoe de reacties daarop 
zijn. Eigenlijk is het een proces op zichzelf, wat we 
heel gedegen vastleggen. Op basis van onze bevin-
dingen en de reacties van de betrokkenen, formu-
leren we gezamenlijk oplossingen. In de volgende 
fase kunnen die door de betrokkenen zelf worden 
uitgevoerd. Ook die fase leggen wij vast.’

De scholen zijn mede-eigenaar van het onderzoek, 
de uitkomsten en de oplossingen. ‘We werken niet 
alleen aan inzichten en kritieke punten in onze eigen 
school, maar kunnen er ook direct mee aan de slag’, 
aldus een van de deelnemende scholen. 

Toch zijn er ook aandachtspunten, vertelt Visser. 
Een participatief onderzoek kost tijd en vooral 
docenten hebben dat niet. Een tweede afbreukrisico 
is de onzekerheid, of zoals een van de deelnemers 
het formuleert: ‘Wat kunnen we nou eigenlijk ver-
wachten en bereiken?’ Ze verwachten meer initiatief 
van de onderzoekers. Dat zijn factoren om rekening 

mee te houden als het gaat om betrokkenheid van de 
scholen.’ Daarnaast moet Visser haar voortdurende 
aanwezigheid blijven uitleggen. ‘En het is cruciaal 
om alleen te faciliteren en niet inhoudelijk te sturen, 
waardoor je veranderingen zou beïnvloeden.’

Grenzen vervagen
De gepresenteerde pilots passen binnen een 
trend van meer interactieve beleidsontwikkeling. 
Alida Oppers, directeur-generaal Primair en Voort-
gezet Onderwijs van het ministerie van OCW reageert 
in een slotwoord: ‘Opvallend is dat de grenzen ver-
vagen. Deze voorbeelden tonen aan dat de werelden 
van beleid, communicatie en onderzoek steeds meer 
door elkaar lopen. Hoewel we bij OCW heus niet 
alleen zo modern bezig zijn en de standaardmethode 
van onderzoek-beleid-communicatie ook nog steeds 
wordt toegepast, lijkt een nieuwe tijd aangebroken. 
Er zijn zoveel schakeringen bijgekomen.’

Het experiment aandurven
‘Om innovatie van communicatieonderzoek binnen 
de Rijksoverheid aan te jagen heb je dwarsdenkers 
nodig, die durf tonen om dingen anders aan te 
pakken dan gebruikelijk. ‘Think different’, zoals de 
slogan van Apple luidt’, aldus Harold van Biemen, 
hoofd Communicatieonderzoek van DPC.  
‘Het maakt daarbij niet zo veel uit waar de inno-
vatie plaatsvindt, zolang de opgedane kennis in 
onderzoeksnetwerken actief wordt gedeeld. En er 
wordt geleerd van elkaars inspanningen. Tot slot is 
innovatie ook een uitdaging voor ondernemende 
managers; zij moeten het mogelijk maken het expe-
riment aan te durven. En er voor te zorgen dat een 
succesvolle innovatie landt in de staande praktijk. 
Zoals het ophalen van frames, wat twee jaar geleden 
nog innovatie was, en nu steeds vaker gebeurt.’

Tekst: Marjolein Mars, redacteur bij Dienst Publiek 
en Communicatie, ministerie van Algemene Zaken

In gesprek
Het ministerie van OCW gebruikt participatief 
onderzoek als pilot op de Friese basisschool 
Op ‘e Hichte en het gymnasium Haganum in 
Den Haag. ‘Participatief ’ betekent dat alle spelers – 
onderwijzend personeel, ouders, leerlingen en ook 
administratie en conciërges, ‘een bron van kennis 
van wat zich op de scholen afspeelt’– volledig zijn 
betrokken bij het onderzoek; van het formuleren 
van een vraagstelling en het samen analyseren van 
onderzoeksresultaten, tot en met het opstellen 
van een onderzoeksadvies. De onderzoeker is een 
(school)jaar lang aanwezig op school. In die periode 
wordt vooral veel geobserveerd, maar ook gespro-
ken met de betrokkenen.

Opdrachtgever van het onderzoek, coördinerend 
beleidsmedewerker van het ministerie van OCW 
Jolanda Berendrecht: ‘We willen weten wat er bij de 
leraren leeft - niet op basis van een eenmalig onder-
zoek waarin een docent een half uur meedenkt, nee 
juist gedurende een lange periode. In de partici-
patieve methode krijgen we veel meer mee van de 
beleving. Van wat de verschillende medewerkers op 
scholen belangrijk vinden. Waar komt een brief van 
OCW terecht, waarom laat uitvoering van zo’n brief 
lang op zich wachten? Een ding is overduidelijk: 
iedereen wil het beste voor het onderwijs.’  
 
Het mes snijdt aan twee kanten: het onderzoek heeft 
zowel voordelen voor de individuele scholen (hun 
eigen vraagstelling wordt beantwoord en er wordt 
samengewerkt aan de oplossing), als voor het minis-
terie van OCW: zij krijgen inzicht in wat scholen echt 
bezighoudt, waardoor zij input krijgen voor beleid 
om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren’, 
aldus Berendrecht. En de kans dat veranderingen in 
het onderwijs slagen, wordt daarmee groter. Nog 
een voorbeeld van co-creatie. 
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Dit artikel kwam tot stand naar aanleiding van de bijeenkomst Innovatieparade Communicatie-
onderzoek op 7 april 2016. De Innovatieparade is een jaarlijkse bijeenkomst die tot doel heeft te 
informeren over en te inspireren tot het gebruik van nieuwe methoden van onderzoek. Communicatie-
collega’s en onderzoeksadviseurs van de Rijksoverheid, onderzoekers bij de onderzoeksbureaus en 
wetenschappers delen hun ervaringen en expertise. De Innovatieagenda is leidend voor de inhoud van 
de bijeenkomst. Dit jaar vond de parade voor de vierde keer plaats. Initiatoren zijn onderzoeksadviseurs 
van Dienst Publiek en Communicatie Mireille van Twuijver (m.vantwuijver@minaz.nl) en Joost Loef  
(j.loef@minaz.nl). Meer weten? Neem dan contact met een van hen op.

Schoolvoorbeelden van participatief onderzoek
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