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Sinds 2012 wordt er in opdracht van de Voorlichtingsraad, het overleg met de 

directeuren communicatie van de ministeries, de Monitor Beleving 

Publiekscommunicatie uitgevoerd. Het betreft een meting waarmee de algemene 

informatiebehoefte naar overheidsinformatie, het informatiezoekgedrag (waar, 

wanneer en hoe), de bekendheid, vindbaarheid, gebruik en waardering van de 

centrale informatiekanalen (Rijksoverheid.nl en vraagbeantwoording) en het belang en 

de waarde van afzenderschap gemeten. 

Daarnaast is er behoefte aan verdiepend onderzoek waarbij de focus ligt op een (of 

meer) life-event(s) waarover Rijksoverheid.nl op dit moment informatie aanbiedt. Het 

verdiepende onderzoek staat los van de monitor en richt zich op de 

informatiebehoeften van burgers en geeft meer duidelijkheid in hoeverre de bestaande 

informatie hierbij al dan wel of niet aansluit. 

SAMR heeft hiervoor een dagboekstudie via WhatsApp uitgevoerd en zes mini-

groepsdiscussies op informele locaties gehouden. Twee life-events staan in dit 

onderzoek centraal: uit elkaar gaan/scheiden en werkloos worden. 

In deze rapportage zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. Het rapport 

start met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen en een one pager met 

algemene learnings voor meerdere life-events en andere onderwerpen. Vervolgens 

komen de resultaten aan bod, waarbij indien nodig een onderscheid gemaakt wordt 

per onderzocht life-event. In de bijlagen zijn de mindmaps die tijdens elke 

groepsdiscussie zijn gemaakt opgenomen. Ook is hier een uitgebreide lijst te vinden 

van informatiebronnen die door respondenten zijn geraadpleegd in het kader van het 

life-event dat ze doormaken. 

Veel leesplezier!

Het doel van het verdiepende onderzoek is om:

> De relatie tussen informatie van de (Rijks)overheid ten opzichte van andere 

informatieverstrekkers inzichtelijk te maken;

> Beter zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van de informatie van de 

(Rijks)overheid;

> Beter inzicht in welke groepen de informatie van de (Rijks)overheid wel en 

niet gebruiken;

> Inzichten moeten generaliseerbaar zijn voor meerdere life-events en andere 

onderwerpen waarover de (Rijks)overheid informatie geeft.

> De resultaten van het onderzoek moeten gebruikt kunnen worden voor het 

doorontwikkelen van de life-events die worden aangeboden op 

Rijksoverheid.nl en het programma Mens Centraal. 

> Daarnaast moeten de inzichten ook breder toe te passen zijn op andere 

onderwerpen waarover de (Rijks)overheid informatie aanbiedt.   

De volgende vragen staan centraal in dit onderzoek:

> Welke informatiebehoeften mensen hebben die te maken hebben met een  

life-event?

> Waar halen zij hun informatie vandaan?

> Welke kanalen gebruiken zij?

> Aan welk type informatie hebben zij behoefte (tekst, video, checklist, etc.)?

> Wat is de rol van de (Rijks)overheid als het gaat om informatievoorziening 

rondom de life-events ?
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De belangrijkste vraag die men 

beantwoord wil hebben bij de 

start van een life-event is: wat 

moet ik doen? 

Er is heel veel behoefte aan een 

stappenplan/checklist. Men weet 

soms niet waar te moeten starten 

en is bang om zaken over het 

hoofd te zien. Met name waar te 

moeten starten zorgt voor onrust. 

Of in sommige gevallen voor  

uitstelgedrag. Het liefst krijgt men 

persoonlijke 1-op-1 begeleiding, 

iemand die je aan de hand 

meeneemt. Tegelijkertijd vindt 

men dit onrealistisch. Maar iets 

dat in de buurt komt is gewenst. 

Overall is de informatiebehoefte 

bij life-events heel groot. Maar er 

is een duidelijk verschil tussen 

geplande en onverwachte life-

events. Bij onverwachte life-events 

(bijvoorbeeld ontslagen worden) 

is de behoefte aan informatie 

gelijk heel groot. Het geeft soms 

paniek en er ontstaan direct heel 

veel vragen. Nadat men meer 

duidelijkheid heeft, zakt de 

informatiebehoefte. Bij (meer) 

geplande life-events (zoals 

trouwen of scheiden) ligt dit 

anders. Daarbij is de 

informatiebehoefte niet ineens 

heel groot, maar gaat dit meer 

geleidelijk en is er een constante 

behoefte, maar verschillen de 

onderwerpen steeds. 

Er wordt opvallend veel online 

gezocht naar informatie. Met 

name via Google. Middels 

zoektermen probeert men de 

juiste websites te vinden met 

betrouwbare en duidelijke 

informatie. Niet makkelijk, want 

hoe filter je op betrouwbaarheid? 

Er bestaan veel commerciële 

websites die uiteindelijk een 

ander doel hebben. Daarnaast 

spreken websites elkaar tegen, 

waardoor er verwarring ontstaat. 

De behoefte aan een 

betrouwbare website met 

duidelijke informatie is groot, 

zowel bij onverwachte als 

geplande life-events. Internet is 

veruit de belangrijke 

informatiebron. 

Om bij het gevoel van 1-op-1 

begeleiding te komen, is het de 

kunst om informatie zo persoonlijk 

mogelijk te maken. Een 

stappenplan die volledig is 

afgestemd op jouw situatie is 

aantrekkelijk. Belangrijk is dat de 

geboden informatie in tekstvorm is 

en echt is afgestemd op de 

persoon. Feitelijk en zonder te 

veel empathie, want dat kan 

averechts werken. De bron moet 

betrouwbaar zijn, geen twijfels 

over de afzender. De overheid 

ligt het meest voor de hand, haar 

gepercipieerde betrouwbaarheid 

is zeer hoog als het gaat om 

informatievoorziening bij life-

events. 

Op basis van de 

informatiebehoeften bij life-events 

kunnen we concluderen dat 

Rijksoverheid met de huidige 

website het juiste pad is 

ingeslagen. Maar om echt 

toegevoegde waarde te bieden 

liggen er met name uitdagingen 

op het bieden van persoonlijk 

relevante informatie. Deze 

behoefte gaat ver, met persoonlijk 

bedoeld men ook écht 

persoonlijk. Positief is het 

vertrouwen in de overheid als 

bron, er ligt overduidelijk een 

zeer belangrijke rol voor 

Rijksoverheid bij de 

informatievoorziening rondom life-

events. 
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> Vergroot bekendheid informatie

Geboden informatie wordt als belangrijk en relevant gezien, zorg dat mensen op de hoogte 

zijn van de informatievoorziening. Zoek samenwerkingen met andere partijen die de 

bekendheid kunnen vergroten. 

> Maak informatie goed vindbaar

Mensen maken veel gebruik van zoekmachines. Zorg dat de relevante informatiepagina’s 

bovenin verschijnen. 

> Benadruk betrouwbaarheid van geboden informatie 

Er worden belangrijke beslissingen genomen en acties uitgevoerd op basis van de geboden 

informatie, de behoefte aan betrouwbare informatie is groot. Door duidelijk te maken dat 

Rijksoverheid deze informatie aanbiedt, ontstaat al veel vertrouwen. 

> Bied relevante informatie aan die goed aansluit op ieders persoonlijke situatie

Door korte vragenlijsten in te zetten is het mogelijk informatie aan te bieden die past bij 

ieders situatie. Besteed veel aandacht aan het ontwikkelen van relevante vragen, zodat men 

zich herkent in de geboden antwoordmogelijkheden en de informatie ook heel specifiek en 

persoonlijk relevant gemaakt kan worden.

> Bied zoveel mogelijk informatie aan op één plek

Er wordt veel informatie aangeboden op internet, wat het soms onoverzichtelijk maakt. 

Doorverwijzingen zorgen ervoor dat men ‘de weg kwijt raakt’ en de oorspronkelijk bezochte 

website vergeten. Daarnaast twijfelt men aan de geloofwaardigheid van de geboden 

informatie als er veel wordt doorverwezen. Vermijd dit daarom zoveel mogelijk. 

> Maak bij eventuele doorverwijzingen duidelijk dat het gaat om een andere, neutrale en 

betrouwbare partij 

Gezien ook veel informatie door commerciële partijen wordt aangeboden, is men op zoek 

naar betrouwbare organisaties. 

> Bied een volledig stappenplan aan, dat altijd het uitgangspunt kan vormen

Het is soms onduidelijk wat er allemaal geregeld moet worden en men is bang iets over het 

hoofd te zien. Een stappenplan zorgt voor een goede basis. Dit stappenplan/deze checklist 

moet altijd persoonlijk relevant zijn, er is geen behoefte aan een algemeen stappenplan.  

> Tone of voice: duidelijk en optimistisch

Een zakelijke en duidelijke toon is gewenst bij de plichten, empathie kan getoond worden bij

tips en adviezen. Een optimistische toon is wenselijk. 

> Gebruik tekst als basis

Bied de informatie altijd aan in tekstvorm en gebruik eventueel filmpjes als aanvulling. 

De volgende learnings uit het verdiepende onderzoek zijn toepasbaar op alle life-events en andere onderwerpen waarover de (Rijks)overheid informatie aanbiedt.



Mensen die uit elkaar gaan zitten 

in een emotionele achtbaan, vaak 

heftiger dan bij werkloos raken. 

De impact op het leven is vaak 

groter. Daardoor is de hulpvraag 

breder. Waar bij werkloos 

worden er met name praktische 

hulp nodig is, hebben mensen die 

uit elkaar gaan ook behoefte aan 

psychische hulp. Zeker als er 

kinderen zijn, is de situatie vaak 

beladen. Het type relatie (zakelijk 

vs. persoonlijk) heeft hier dus 

grote invloed op. Onderwerpen 

als mediation, eenzaamheid, 

invloed op kinderen, etc., zijn 

daarom minstens zo belangrijk. 

Mensen die uit elkaar gaan, 

ervaren relatief veel 

(verschillende) emoties gedurende 

een langere periode. Hier is niet 

altijd ruimte voor, want er moeten 

veel praktische zaken geregeld 

worden. Dit kan soms erg 

complex zijn. Er lijkt hierdoor een 

grotere en meer continue behoefte 

te zijn aan betrouwbare 

informatie over veel verschillende 

onderwerpen. Bij deze groep is 

de wens om een overzichtelijk 

stappenplan daarom heel groot. 

Ze zijn nog weinig bezig met de 

toekomst, de scheiding rond 

krijgen vraagt genoeg. 

In het geval iemand werkloos 

wordt, lijkt er een 

informatiebehoeftepiek te bestaan 

aan het begin van het life-event, 

als de WW-uitkering geregeld 

moet worden. 

Als eenmaal alle rechten en 

plichten rondom de WW helder 

zijn, heeft men meer rust. Daarna 

is men slechts nog bezig met werk 

zoeken (en voldoen aan de 

sollicitatieplicht). De 

informatiebehoefte is minder groot 

en minder divers dan bij het life-

event uit elkaar gaan. Maar ook 

meer toekomstgericht: waar 

liggen mijn kansen? Kan ik me 

omscholen? Zelfstandig 

ondernemer worden? Etc. 

Op het gebied van scheiden zijn 

er veel commerciële websites in 

omloop. Vaak zitten hier 

advocatenkantoren achter. Vooral 

bij dit life-event zien we dat de 

roep om betrouwbare informatie 

groter is. Partners vinden op 

internet verschillende informatie 

en dat maakt het proces van 

scheiden alleen maar 

ingewikkelder, wat is waar? 

Werklozen zoeken hun informatie 

met name bij het UWV en 

vertrouwen de informatie volledig. 

Hun informatiebehoefte is lager, 

alhoewel ze soms niet scherp 

hebben waar werkloosheid 

allemaal invloed op kan hebben, 

zoals op toeslagen.  

Met name mensen die uit elkaar 

gaan zijn positief over de 

informatie van Rijksoverheid. Met 

name vanwege de 

betrouwbaarheid. Werklozen 

vinden de informatie relevant op 

het moment dat ze werkloos 

raken, later in het proces is de 

toegevoegde waarde minder. 

Voor beide life-events geldt dat de 

vragen specifieker gemaakt 

moeten worden en de 

antwoordmogelijkheden 

completer. Nog niet iedereen kan 

zijn situatie kwijt in de vragenlijst, 

waardoor de informatie ook niet 

persoonlijk relevant is. 
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> Pas vragenlijst van checklist zodanig aan, dat iedereen het in kan vullen

Veel respondenten liepen aan het begin van de vragenlijst al spaak omdat de antwoordopties niet aansloten op 

hun persoonlijke situatie. Hier is de kans op afhaken dus groot. Overweeg de vragenlijst aan te passen door het 

aantal antwoordopties te vergroten. Betrek burgers bij het ontwikkelen van deze vragenlijst, zodat deze echt 

compleet is. Maak de vragenlijst niet te lang, maximaal 15 vragen lijkt nu gewenst. 

> Aandacht voor onderwerpen die minder praktisch van aard zijn

Besteed ook aandacht aan onderwerpen die minder praktisch van aard zijn, zoals ‘hoe vertel je je kinderen dat je 

gaat scheiden’ of ‘hoe kom ik erachter waar mijn passie ligt’. Dit zijn juist onderwerpen waar hulp/advies heel 

gewenst is en door dit ook aan te bieden zorg je ervoor dat de informatievoorziening op Rijksoverheid compleet 

wordt. 

> Maak de checklist interactief

Door taken af te kunnen vinken, wordt de checklist direct een ‘to-do’ list. Het stimuleert mensen in het nemen van 

stappen en helpt om het overzicht te houden. 

> Maak duidelijk onderscheid in wat ‘moet’ en wat ‘kan’

De huidige checklist van life-event ‘uit elkaar gaan’ maakt nog onvoldoende duidelijk wat alle verplichtingen zijn 

en wat optionele zaken zijn om te regelen. Verduidelijk dit in de tekst. De tone of voice mag zakelijk blijven bij de 

verplichtingen. Bij de tips mag meer empathie getoond worden. 

Naast de algemene aanbevelingen, zijn er nog een aantal specifieke aanbevelingen voor de checklists geformuleerd:
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Uit elkaar gaan 

> Zowel in de aanloop van het besluit als na het besluit om uit elkaar te gaan, maakt men 

veel en verschillende emoties door. 

> Soms is men enkel nog bezig met het regelen van praktische zaken en is er in eerste 

instantie nog geen ruimte voor emoties.

> Gevoelens lijken afhankelijk van wie de keuze maakt om uit elkaar te gaan. Gevoel van 

onrecht, of juist schuldgevoel of gevoel van opluchting. 

> Emoties wisselen af tussen verdriet, frustratie, boosheid naar opluchting en berusting.

> Het hebben van kinderen heeft grote invloed op de strijdkracht van beide partijen, 

Intensiteit van emoties lijkt in zulke gevallen verhoogd.

> Er zijn zorgen over bijvoorbeeld geld, nieuwe huisvesting en de kinderen

Werkloos worden 

> Het gevoel van werkloos zijn en het zoeken van een baan, is iedere dag wel aan de 

orde. 

> In veel gevallen heerst er een gevoel van onzekerheid over de financiële situatie en 

over de toekomst. Het maakt verdrietig en soms gefrustreerd, zeker wanneer de 

zoektocht naar een nieuwe baan niet vlekkeloos verloopt. Men heeft bijvoorbeeld 

last van leeftijdsdiscriminatie of bureaucratie. 

> Anderen hebben er meer vertrouwen in dat het goed komt en zijn minder bezig met 

de ’financiële survival’. 

> Het kan ook een opluchting zijn om niet meer bij de vorige werkgever te hoeven 

werken, omdat vrijheid en nieuwe kansen zich voordoen. 

Mensen die zich middenin een life-event bevinden, maken verschillende emoties door. Dit is afhankelijk van o.a. de specifieke situatie, de persoon en de fase van het life-event (begin, of al 

verder in het proces). Hieronder schetsen we van elk onderzocht life-event een beeld van de gevoelens die kunnen opspelen. In vergelijking met het life-event werkloos worden, lijkt men 

meer (intense) emoties door te maken als men uit elkaar gaat. 

Soms voel ik me schuldig, maar ik voel me vooral opgelucht.”

We hebben veel ruzie, met name over de alimentatie en de kinderen. 

Het maakt me boos.”

Ik vind het erg vervelend om van mijn partner financieel afhankelijk 

te zijn.”

Ik kan nu eindelijk de tijd nemen om uit te 

zoeken wat ik echt wil.”
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Bij het doormaken van een life-event, bestaat in meer of mindere mate behoefte aan informatie. Er moeten zaken geregeld worden en niet altijd is duidelijk wát er 

precies geregeld moet worden. De belangrijkste vragen die spelen bij het life-event uit elkaar gaan, zijn vragen rondom de alimentatie en het ouderschapsplan, maar 

ook in het kader van allerlei andere onderwerpen is er behoefte aan informatie. In het geval van het life-event werkloos worden, is men vooral benieuwd naar alle 

rechten en plichten rondom de WW-uitkering. De informatiebehoefte is hier aanzienlijk kleiner. 

Onderstaand een opsomming van de onderwerpen waar men informatie over zoekt, per onderzocht life-event.  

Uit elkaar gaan

Financieel

Partneralimentatie 

Pensioen

Toeslagen

Zorgverzekering  

Studiefinanciering kinderen

Schulden 

Woning

Huursubsidie

Hypotheekrenteaftrek

Verdeling inboedel

Verkopen woning of uitkopen partner

Nieuwe woning zoeken (huren of 

kopen?)

Herkenning en erkenning 

Verhalen van gelijkgestemden

Kinderen

Kinderalimentatie

Ouderschapsplan

Ouderlijk gezag

Studiefinanciering 

Ondersteuning

Advocaat

Mediation

Rechtsbijstand

(Kinder-)psycholoog 

Mindfulness

Proces 

Wat moeten regelen 

Wat moeten doen in welke volgorde

Getrouwd in buitenland

Getrouwd met buitenlander

Werkloos worden

WW

Proces (aanvraag, doorlooptijd) 

Rechten

Plichten

Start uitkering 

Duur uitkering

Hoogte uitkering

Bijverdienen

Vrijwilligerswerk

Eigen bedrijf starten

Werk weigeren

Hoe streng/kritisch is UWV

Controle op verplichtingen

Ontslagvergoeding

Rechten 

Rechtsbijstandverzekering

Toeslagen

Kinderopvangtoeslag

Zorgtoeslag

Toekomst

Omscholen

Andere branche

Beroepskeuzetest

Hoe nieuwe baan vinden 
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Bijna alle respondenten waren niet bekend met de website en checklist van Rijksoverheid. Voordat de website is voorgelegd, is gevraagd naar informatiebehoeften. 

Onderstaand zijn deze behoeften opgesomd: 

> Informatie van een betrouwbare partij

Er worden belangrijke beslissingen genomen op basis van de gevonden informatie, dus deze informatie moet wel van een betrouwbare, neutrale partij afkomstig 

zijn. In het geval van het berekenen van kinderalimentatie bijvoorbeeld, lijkt vaak een advocatenkantoor achter een neutraal ogende website te zitten. Advies, hulp of 

informatie wordt uiteindelijk alleen tegen betaling geboden. 

> Eenduidige informatie

Online wordt heel veel informatie aangeboden, maar de samenhang ontbreekt. Soms spreken informatiebronnen elkaar tegen. Bijvoorbeeld over de hoogte van 

alimentatie lijkt geen eenduidigheid te bestaan en laten rekentools verschillende uitkomsten zien. Dit is verwarrend en leidt tot discussie en onmacht. 

> Relevante informatie 

Het huidig informatieaanbod is heel generiek, terwijl er behoefte is aan relevante informatie gericht op de eigen, specifieke situatie. Dit kan bijvoorbeeld mogelijk 

gemaakt worden d.m.v. een vragenlijst (max 15 vragen) en/of flow chart. Het ontwikkelen van een dergelijke vragenlijst verdient veel aandacht.

> Overzicht van onderwerpen op één plek 

Per life-event moet men zaken regelen rondom verschillende onderwerpen. Er is behoefte aan een duidelijk overzicht van die onderwerpen, op één locatie. 

Doorgaans raakt men de weg kwijt door vele websites. Er is behoefte aan houvast, aan één plek waarop men telkens terug kan komen. 

> Een volledig stappenplan 

Het is vaak onduidelijk welke zaken geregeld moeten worden en ik welke volgorde, met name bij life-event uit elkaar gaan. Een stappenplan of checklist zou 

hiervoor een uitkomst bieden. Er bestaan al checklists, maar deze lijken vaak niet compleet en bovendien verbonden te zijn aan commerciële organisaties. 

> Een persoonlijk gesprek

Het mooiste zou zijn als men hulp in kan schakelen van iemand die hen kan helpen in hun specifieke situatie. Maar de kosten die hier tegenover staan (bijvoorbeeld 

van een advocaat) zijn lang niet voor iedereen betaalbaar. 

Opvallend is dat in het geval van life-event werkloos worden er ook behoefte is aan informatievoorziening met een positieve insteek. Een baan verliezen kun je ook 

positief framen: welke kansen levert deze situatie je op? Wat vind je leuk? Waar ligt je kracht?

Het UWV geeft in samenwerking met Randstad mogelijkheden tot omscholing. Bepaalde verplichtingen voor het UWV komen te vervallen en de opleiding wordt 

deels betaald. Dit soort informatie en initiatieven wordt als zeer positief ervaren. 
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Websites raadplegen via Google, in sommige gevallen persoonlijk contact. 

> Veruit de meeste informatie wordt online gezocht en gevonden.

> De zoektocht start bijna altijd bij Google, met zoekwoorden als: scheiden, alimentatie, 

uitkering en sollicitatietips.

> Men raadpleegt websites van overheden en commerciële organisaties, maar ook 

bijvoorbeeld fora, om verhalen van anderen in eenzelfde situatie te lezen.

> Ook ‘offline’ wordt er soms informatie ingewonnen, bijvoorbeeld (face-to-face of 

telefonisch) via een advocaat, belastingconsulent, mediator of jobcoach. 

> Sommigen zoeken hulp en informatie binnen hun eigen netwerk, ze spreken met 

familie/vrienden/kennissen die in een vergelijkbare situatie zitten of hebben gezeten. 

Vaker genoemde websites voor het life-event uit elkaar gaan zijn:

> Wijzeringeldzaken.nl

> Alimentatiewijzer.nl

> Website van eigen gemeente

Vaker genoemde websites voor het life-event werkloos worden zijn:

> UWV.nl

> Werk.nl

Zie bijlagen (Geraadpleegde informatiebronnen, pagina 18 – 20) voor een 

uitgebreide lijst van geraadpleegde informatiebronnen door respondenten. 

Ik weet soms niet eens welke websites ik raadpleeg, ik type alles in 

via Google en klik dan door van de ene site naar de ander.”

Ik bel regelmatig met een vriend die twee jaar geleden in eenzelfde 

soort situatie heeft gezeten.” 

Ik regel alles voor mijn uitkering online via het UWV. Voor het zoeken 

van een nieuwe baan raadpleeg ik verschillende vacaturesites.” 
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Voorkeur voor tekst, eventueel met visuele ondersteuning 

> Het overzichtelijk aanbieden van informatie is belangrijker dan de vorm waarin het wordt aangeboden.

> Er wordt veel gesproken over templates, bijvoorbeeld een template met een stappenplan of een template met een ouderschapsplan.

> De voorkeur gaat uit naar een korte, bondige tekst per life-event. 

> Korte animatiefilmpjes (voor een goede visuele ondersteuning van de tekst) kunnen interessant zijn, maar alleen als aanvulling op de tekst. Je wilt alles terug kunnen 

lezen.

> In het geval van het life-event werkloos worden, wordt gesuggereerd een folder of checklist aan te bieden die gedeeld kan worden door de werkgever bij ontslag, 

zodat de medewerker zich alvast kan verdiepen in de zaken die nog geregeld moeten worden. 

Tone of voice

> Het is belangrijk dat de informatie voor iedereen begrijpelijk is. Dus in ‘Jip-en-Janneke-taal’, zonder juridische termen

> Bij het life-event uit elkaar gaan, wordt opgemerkt dat de plichten zakelijk geformuleerd mogen worden, om ruis te voorkomen. Het tonen van empathie kan prettig 

zijn, maar past beter thuis in de tips en adviezen, niet bij de verplichtingen. 

> Bij het life-event uit werkloos worden, wordt een strenge ondertoon opgemerkt in de communicatie van het UWV. Er wordt veel gesproken in termen van 

consequenties en ‘moeten’. Dit geeft het gevoel gelijk te worden geschaard met mensen die niet willen werken, terwijl dit vaak niet het geval is. Een optimistische 

toon, waarin gesproken wordt in kansen, is gewenst. 

Filmpjes zijn ter aanvulling prima, maar ik wil wel 

graag alles in tekst terug kunnen lezen.”

Empathie tonen is prettig, maar kan ook voor ‘ruis’ 

zorgen. De tekst moet er niet langer door worden, 

dan haak ik af.”
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Overheid gezien als meest betrouwbare bron van informatie

> De overheid heeft een neutrale voorlichtingsrol en wordt daarom gezien als een zeer betrouwbare bron van informatie rondom life-events.

Achter sommige websites (bv. bij het onderwerp scheiden) zitten commerciële partijen en deze informatie wordt als minder betrouwbaar beschouwd.

> Voor de overheid ligt een zeer belangrijke rol voor overkoepelende informatievoorziening: één centraal punt waar alles samenkomt. Juist omdat alles regelen (m.n. 

rondom scheiden/uit elkaar) gaan zo complex is. 

> Let wel: informatie vanuit de overheid is vaak theoretisch en generiek, terwijl bij life-events behoefte is aan informatie gericht op persoonlijke situatie. 

> Individuele begeleiding vanuit de overheid zou voor sommigen wenselijk zijn.

> Bij het life-event ‘werkloos worden’ wordt de rol van de overheid (anders dan het UWV) iets minder duidelijk gezien. 

> Je weet dat als je werkloos wordt je bij het UWV moet zijn of in het geval van bijstand bij de gemeente. 

> Bij het UWV kan men terecht voor allerlei relevante vragen en het regelen van een uitkering. 

> De Rijksoverheid zou bijvoorbeeld wel een rol kunnen spelen helemaal aan het begin, als je hoort dat je werkloos wordt. “Wat nu?”

Lage bekendheid Rijksoverheid-informatie 

> De meesten zijn niet bekend met de informatie die vanuit de Rijksoverheid wordt aangeboden. Ze hebben er geen direct beeld bij, maar vinden het wel een logische 

bron van informatie. De geloofwaardigheid van de overheid is immers hoog. 

> Enkelen zijn bekend met informatie (niet de checklist) van Rijksoverheid, maar dit is niet top of mind. Ze zijn er via Google eens terecht gekomen. 

De overheid spreekt de ‘waarheid’, en de waarheid is nogal belangrijk in deze situatie.”

Je gaat ervan uit dat de overheid geen geld aan je wilt verdienen.”

Ik wist meteen dat ik bij het UWV moest zijn, dat is toch ook overheid?”
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Respondenten reageren direct enthousiast als zij de vragenlijst invullen en de persoonlijke checklist bekijken.

> Men vindt (of lijkt) de checklist handig, met name als je voor het eerst naar informatie gaat zoeken. 

> Je wordt attent gemaakt op onderwerpen waaraan je nog niet aan had gedacht (zoals invloed van werkloosheid op 

studiefinanciering of zorgtoeslag). Daardoor heel waardevol.

> De lijst met verschillende onderwerpen lijkt compleet te zijn. 

> Invullen van vragen is een prettige manier om te komen tot relevante informatie. Door enkele vragen toe te voegen kan de output 

nóg beter afgestemd worden op het individu. Bij een enorme lijst met vragen haakt men mogelijk af. 

> Vragenlijst is laagdrempelig, je hoeft in de vragenlijst geen gegevens in te vullen die je niet meteen bij de hand hebt (zoals 

inkomen).  

> Doorverwijzingen naar het UWV (bij checklist werkloos worden) zijn logisch. Het is prettig dat alle andere informatie (dan dat bij 

het UWV past) wel echt op Rijksoverheid te vinden is.

Jammer dat ik deze niet eerder heb gezien, dit had me veel kopzorgen kunnen besparen.”

Goh, wat handig. Dit lijstje lijkt heel compleet, alles wat ik tot dusver heb gedaan staat erin.” 

Ik had blijkbaar nog niet overal aan gedacht, ik ga het thuis nog eens goed bekijken.”

In deze checklist staat meer informatie dan in de brieven die ik krijg vanuit UWV.” 
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Bij het beter bekijken van de vragenlijst en checklist, loopt men tegen een paar dingen aan: 

> Er ontbreken antwoordmogelijkheden in de vragenlijst (bv. ‘Ik woon al niet meer samen’, ‘Het bedrijf waar ik werk is failliet

gegaan’, ‘Ontslag zonder dossieropbouw’), waardoor sommigen spaak lopen of de geboden informatie niet goed aansluit. 

> Niet alle geboden informatie lijkt relevant te zijn voor de persoonlijke situatie (bv. kopjes partneralimentatie, studiefinanciering of 

bedrijf starten met WW). 

> Er wordt veel doorverwezen naar andere websites. Het gevaar bestaat dat je hierdoor het overzicht kwijt raakt en door het 

‘doorklikken’ deze checklist als goede basis vergeet. 

> Het is niet altijd duidelijk of de partij waarnaar wordt doorverwezen ook een neutrale (geen commerciële) partij is. 

> Onduidelijk woordgebruik: ‘kunnen’ en ‘moeten’ wordt beide gebruikt. Wat ‘moet’ je echt regelen en wat ‘kan’ je regelen, daar

moet duidelijker onderscheid in komen.

> Verwarrende kopjes. Bijvoorbeeld als je bij de vragen hebt aangegeven dat je kinderen ouder dan 18 jaar zijn. Er verschijnt dan 

toch een kopje met ‘kinderalimentatie’. Bij het openklappen staat dan dat je geen alimentatie hoeft te betalen. Liever in de kop al 

duidelijk maken: ‘kinderalimentatie is niet nodig.’

> Gevoelsmatig ontbreken nog onderwerpen (bv. wel informatie over kinderopvang, maar niet over de gevolgen voor BSO). 

Er worden verschillende suggesties gedaan om de checklist verder te verbeteren:

> FAQ toevoegen per onderwerp. 

> Telefoonnummer of chat toevoegen, zodat vragen gesteld kunnen worden.

> Onderwerpen toevoegen zoals psychische hulpverlening, hulp bij solliciteren of vrijwilligerswerk.

> Bekendheid vergroten. Men vindt het jammer dat ze de checklist niet eerder hebben gezien. Het UWV zou bij life-event werkloos 

worden bijvoorbeeld hiernaar kunnen verwijzen.  

> Checklist interactief maken door taken af te vinken, te verwijderen of in andere volgorde te zetten. 

Mijn situatie staat er niet tussen, dus ik weet niet wat ik nu moet invullen”

Huh, waarom staat partneralimentatie ertussen? Ik heb niet eens een ex-partner.”

Het is mij nog niet duidelijk wat ik per se móet doen en wat optioneel is.”



> Dagboekstudie: geraadpleegde informatiebronnen life-event ‘uit elkaar gaan’

> Dagboekstudie: geraadpleegde informatiebronnen life-event ‘werkloos worden’

> Groepsdiscussies: mindmaps life-event ‘uit elkaar gaan’ 10, 18, 19 dec

> Groepsdiscussies: mindmaps life-event ‘werkloos worden’ 10, 18, 20 dec

> Onderzoeksverantwoording 
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> Google

> bv. met zoektermen: alimentatie, uit elkaar gaan

> verhalen van andere mensen “om te checken of ik geen dingen over het hoofd zie”

> Fora 

> Wijzeringeldzaken.nl 

> Uit elkaar gaan en je geldzaken https://www.wijzeringeldzaken.nl/uit-elkaar-gaan/?gclid=EAIaIQobChMIwoykxJL-

3gIVqL_tCh3MkAuREAAYAiAAEgI6EvD_BwE

> Checklist scheiden/uit elkaar gaan https://www.wijzeringeldzaken.nl/uit-elkaar-gaan/checklist-scheiden-of-uit-elkaar-gaan/

> Alimentatiewijzer.nl

> Kinderalimentatie berekenen https://www.alimentatiewijzer.nl/berekenen/kinderalimentatie-behoefte.html

> Uitelkaar.nl

> Rechtwijzer.nl

> Scheiden en nu? https://rechtwijzer.nl/uitelkaar

> https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/relatie-en-huwelijk/41055-twijfel-blijven-uit-elkaar-gaan-of-gaan-scheiden.html

> https://mannengeheim.nl/uit-elkaar-groeien/

> https://exterug.nl/uit-elkaar-gaan-test/

> Scheiding indienen in Marokko via: https://www.elhannouche.nl/erkenning-nederlandse-echtscheiding-in-marokko/

> Test op winterdepressie: https://www.mentaalbeter.nl/winterdepressie/test/

> Inlog op DUO, over studiefinanciering voor kind. 

> Googelen op “afstand doen van gemeenschap” en de volgende artikelen gelezen m.b.t. dit onderwerp:

> https://www.vanveen.com/artikelen/laat-de-schulden-van-uw-ex-bij-uw-ex-het-kan-nog-steeds/

> http://www.kenv-advocaten.nl/2920-2/

> https://cleerdin-hamer.nl/personen-en-familierecht/echtscheiding/huwelijksvermogensrecht/gemeenschap-van-goederen/

> Netjesscheiden.nl 

> Website van Het juridisch loket

https://www.wijzeringeldzaken.nl/uit-elkaar-gaan/?gclid=EAIaIQobChMIwoykxJL-3gIVqL_tCh3MkAuREAAYAiAAEgI6EvD_BwE
https://www.wijzeringeldzaken.nl/uit-elkaar-gaan/checklist-scheiden-of-uit-elkaar-gaan/
https://www.alimentatiewijzer.nl/berekenen/kinderalimentatie-behoefte.html
https://rechtwijzer.nl/uitelkaar
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/relatie-en-huwelijk/41055-twijfel-blijven-uit-elkaar-gaan-of-gaan-scheiden.html
https://mannengeheim.nl/uit-elkaar-groeien/
https://exterug.nl/uit-elkaar-gaan-test/
https://www.elhannouche.nl/erkenning-nederlandse-echtscheiding-in-marokko/
https://www.mentaalbeter.nl/winterdepressie/test/
https://www.vanveen.com/artikelen/laat-de-schulden-van-uw-ex-bij-uw-ex-het-kan-nog-steeds/
http://www.kenv-advocaten.nl/2920-2/
https://cleerdin-hamer.nl/personen-en-familierecht/echtscheiding/huwelijksvermogensrecht/gemeenschap-van-goederen/


> Rijksoverheid 

> Vraag en antwoord https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/scheiding-aanvragen

> Informatieblad U gaat scheiden https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2016/12/05/u-gaat-

scheiden/U+gaat+scheiden+2016+november++97271.pdf

> Gratisscheiden.nl 

> Rechtspraak.nl

> https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Echtscheiding

> https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Echtscheiding/Paginas/procedure.aspx#tabs

> https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht

> Geldwijzer alimentatie en co-ouderschap

> https://winkel.nibud.nl/consumenten/geldwijzer-alimentatie

> Nibud

> https://www.nibud.nl/consumenten/berekenuwrecht/

> Echtscheiding Wijzer

> https://www.echtscheiding-wijzer.nl/scheiding-stappen.html

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/scheiding-aanvragen
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2016/12/05/u-gaat-scheiden/U+gaat+scheiden+2016+november++97271.pdf
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Echtscheiding
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Echtscheiding/Paginas/procedure.aspx#tabs
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht
https://winkel.nibud.nl/consumenten/geldwijzer-alimentatie
https://www.nibud.nl/consumenten/berekenuwrecht/
https://www.echtscheiding-wijzer.nl/scheiding-stappen.html
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> Informatie over uitkeringen: 

> UWV

> Carrière switch en sollicitatieverplichting: 

https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/tijdens-ww-

uitkering/detail/opleiding-volgen-tijdens-mijn-ww-uitkering/regelingen-

voor-het-betalen-van-mijn-opleiding-tijdens-mijn-ww-uitkering

> Via google: ‘WW’ of ‘WW uitkering’

> Informatie over arbeidsconflict bij disfunctioneren

> das.nl 

> Zoeken naar werk:

> Via google, zoeken op bv. functietitel 

> Via LinkedIn: oude contacten ophalen, iets met elkaar drinken 

> Seats2meet, hier lopen veel zzp'ers rond met contacten bij bedrijven

> Mail van gemeente Amsterdam

> Zoeken naar werk op volgende websites:

> indeed.nl

> meesterbaan.nl

> onderwijsvacaturebank

> vacaturesite van UWV

> oudvit.nl

> ervarenjaren.nl

> aantreffen.nl 

> exporteer

> jobsquare

> automotive vacaturebank

> jobalert

> liefhebberHR

> Zoeken naar werk op volgende websites:

> freelance.nl

> het Interim Netwerk

> utrechtzorg.nl

> reinaerde.nl 

> lijn5.nl 

> philadelphia.nl

> Tips m.b.t. cv, sollicitatiebrieven en -gesprekken

> Indeed 

> Carrièretijger

> Werk.nl (Werkmap UWV) 

> Via de mailinglijsten van uitzendbureaus

https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/tijdens-ww-uitkering/detail/opleiding-volgen-tijdens-mijn-ww-uitkering/regelingen-voor-het-betalen-van-mijn-opleiding-tijdens-mijn-ww-uitkering


Huidige situatie

- Twee respondenten getrouwd, twee niet getrouwd

- Alle respondenten hebben een of meerdere kinderen, variërend van 

basisschool tot 18+. 

- Een respondent aan de beginfase van het regelen, drie al verder in het 

proces (een tot drie jaar).

- Voor elke respondent ligt de focus op een ander deel van het proces, 

namelijk: schulden ex-partner, ouderlijk gezag, invloed van zoon met 

beperking op afwikkeling, alimentatie/omgangsregeling.

Gevoel

- Er komt heel veel gevoel bij kijken

- Per fase verschillende emoties/gevoelens

- Het hebben van kinderen heeft grote invloed op de strijdkracht van beide 

partijen.

- Gevoelens: 

- Verdriet, onbegrip en frustratie.

- Maar ook: strijdkracht, je moet door. 

- Onderlinge afhankelijkheid, benauwd. 

- Onderlinge strijd. 

- Bang en onzekerheid, doe je het wel goed? 

- Veel zorgen, over geld, of over een gelijke ouder kunnen zijn, op 

zoek naar balans 

- Wraak. 

- Kost enorm veel energie, invloed op je bestaan. 

- Maakt je sterk en ontwikkelt je. 

- Berusting. 



23

Hoe zoeken ze nu naar informatie?

- Heel veel online gezocht naar informatie, m.n. via Google

- Veel websites beschikbaar, maar veel met commerciële tintjes (advies, hulp en informatie tegen betaling) 

- Online fora met verhalen van anderen. Zorgt voor herkenning en erkenning. Geeft kracht, maar andere verhalen ook nuttig 

voor praktische informatie.  

Belangrijkste vragen die ze hebben:

- Hoe regel ik de financiële afwikkeling (bijv. als de een schulden heeft en de ander niet)?

- Welke stappen moet ik allemaal zetten? Waar begin je?

- Waar vind ik een (opzet voor een) compleet en betrouwbaar ouderschapsplan?

Andere vragen:

- Hoe regel ik de alimentatie?

- Wat zijn mijn rechten? (o.a. gezag)

- Wat gebeurt er met het ouderlijk gezag als een van de ouders wegvalt? 

- Wat is de invloed van scheiden op mijn pensioen?

- Hoe regelen we het met ons gezamenlijk huis?

- Hoe zoek en vind ik een goede hulpverlener (bijv. kinderpsycholoog)?

- Waar kan ik naar toe met mijn vragen? (er is een loket of hulplijn?)

Informatievorm:

- Het overzichtelijk aanbieden van informatie is belangrijker dan de vorm waarin het wordt aangeboden.

- Er wordt veel gesproken over templates, bijvoorbeeld een template met een stappenplan of een template met een ouderschapsplan.

Tone of voice

- Begrijpelijk (‘jip en janneke taal’), vermijd juridische termen. 

Behoefte aan informatie:

- Objectief advies/oordeel, want: heel veel info online aangeboden, maar geen samenhang. En informatie spreekt elkaar soms zelfs tegen. 

- Huidig informatieaanbod is heel generiek, behoefte aan informatie gericht op mijn specifieke situatie. 

- Behoefte aan één betrouwbare plek, waar je alle informatie kunt vinden over dit onderwerp.

- Behoefte aan een overzichtelijk stappenplan met alle richtlijnen. 
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- Overheid wordt spontaan genoemd als 

betrouwbare instelling. M.n. omdat er achter 

veel websites commerciële partijen zitten (bijv. 

een advocatenkantoor achter www.scheiden.nl) 

- Aanbod vanuit overheid niet bekend.

- Een respondent noemt de website van gemeente 

Amsterdam een prettige website met goede 

informatie in begrijpelijke taal. 

- Enthousiaste reacties over het feit dat deze 

website/checklist bestaat. ‘Tof!’ ‘Handig!’

- Compleet beeld van informatie door lijst met 

verschillende onderwerpen. 

- Jammer dat het zo onbekend is (‘Echt een 

gemis, had me veel kopzorgen kunnen 

besparen.’) 

- Er ontbreken antwoordmogelijkheden in de 

vragenlijst (bijv: bij situatiebeschrijving: ik ben 

al uit elkaar.)

- Doorverwijzingen naar andere websites niet 

prettig, je raakt hierdoor het overzicht kwijt en 

krijgt het gevoel dat je naar commerciële 

partijen wordt doorverwezen. Liever zoveel 

mogelijk informatie op de website zelf. 

- Wens: Veel gestelde vragen (FAQ) per 

onderwerp 

- Kopje Hulpverlening (voor ouders, kinderen, 

omgeving) mist

- Ontwikkel een stappenplan, die ook de 

samenhang van verschillende instanties in kaart 

brengt. 

- Vergroot bekendheid van bestaande 

website/checklist

- Bied zoveel mogelijk informatie aan vanuit de 

overheid en verwijs zo min mogelijk door

Checklist RijksoverheidOverheid Tips



Huidige situatie

- Frans, 6 jaar relatie, maar wel eigen woning en inkomens. Moeten vooral 

wat praktische zaken regelen.

- Jacqueline, 2 kinderen (21 en 23), 35 jaar getrouwd geweest, wonen al 

apart nu, maar officieel nog alles regelen. Initiatief ligt bij haar, man wilt 

eigenlijk niet scheiden.

- Cas, 8 jaar samen, niet getrouwd, 2 kinderen (3 en 4), samen een 

koophuis. Huis is verkocht, maar nu nog alimentatie regelen en 

omgangsregeling. 

Gevoel

- Verdriet

- Door willen gaan. Eerst goed afsluiten, daarna kun je door

- Gevoel is heel afhankelijk van wie de keuze maakt om uit elkaar te gaan

- Schuldgevoel, als je zelf de beslissing neemt om te scheiden

- Opluchting, situatie gaat veranderen

- Gevoel van onrecht als de partner wilt scheiden, maar jijzelf niet

- Afwisseling van boos naar blij

- Alleen zijn met de feestdagen, confronterend

- Emoties moeten nog komen, eerst alle praktische zaken regelen, daarna 

pas ruimte voor emoties

- Soms lastig als de een niet wilt praten, niks wilt regelen



Hoe zoeken ze nu naar informatie?

- Google: bijv. zoeken naar ‘hoe ermee omgaan’ of ‘hoe afsluiten’

- Via Rijksoverheid (gevonden via google)

- Omgeving, binnen eigen netwerk

- Via website van de gemeente (Amersfoort)

- Informatie inwinnen via advocaat, vrijblijvend gesprek aanvragen

Belangrijkste vragen die ze hebben:

- Hoe kan ik mijn alimentatie goed regelen? Heb ik het nu goed gedaan volgens de wet? Wil niet achteraf bij moeten betalen.

- Waar heb ik recht op? (scheiden als je getrouwd bent)

Andere vragen:

- Wat staat me te wachten?

- In welke volgorde moet ik alles regelen?

- Alimentatie, waar vind ik een betrouwbare rekentool? Welke is bindend voor de rechter?

- Welke stappen moet ik zetten? Waar vind ik een overzicht wat ik allemaal moet doen?

- Stel mijn ex-partner wilt afwijken van een eerdere afspraak, hoe kan ik dat voorkomen? Wat moeten we echt vastleggen/tekenen zodat het bindend is?

Informatievorm:

- Korte animatiefilmpjes (goede visuele ondersteuning) kunnen prettig zijn, maar wel aanvullend op tekst. Je wilt alles terug kunnen lezen.

- Voorkeur voor een persoonlijk gesprek, want dan kun je specifiek kijken naar je situatie. Online info vaak te algemeen.

Tone of voice

- Plichten zakelijk formuleren (geen ruis) en bij adviezen/tips (je kunt hieraan denken, maar is niet verplicht…) empathie tonen. 

Behoefte aan informatie:

- Platform met informatie afgestemd op situatie (getrouwd, samenwonend, kinderen, etc)

- Via flowchart, situatie specifieke informatie aanbieden

- Behoefte aan betrouwbare informatie op 1 plek, niet te veel doorwijzingen. 

- Eenduidige informatie over alimentatie

Informatiebehoeften



- Overheid is betrouwbaar, beste bron van 

informatie.

- Neutrale partij

- Overheid spreekt ‘de waarheid’, en dat is 

belangrijk in deze situatie. 

- Maar overheid wil niet alle info geven? Zoals: 

hoogtes van alimentatie.

- Zijn bekend met informatie van Rijksoverheid, 

maar niet top of mind. Via google een keer 

bekeken. 

- Positieve reacties, checklist nog niet eerder 

gezien. Handige website. 

- Onduidelijk woordgebruik: ‘kunnen’ en ‘moeten’ 

wordt beide gebruikt. Wat ‘moet’ je echt 

regelen en wat ‘kan’ je regelen, daar moet 

duidelijker onderscheid in komen.

- Verwarrende kopjes: bijv. partneralimentatie als 

je niet getrouwd bent. Er staat dan bij 

openklappen dat je geen partneralimentatie 

hoeft te betalen. Liever in de kop al duidelijk 

maken: partneralimentatie is niet nodig. 

- Irrelevante informatie, zoals studiefinanciering 

als dat niet van toepassing is. 

- Invullen vragen prettige manier om te komen tot 

relevante informatie, maar liever niet meer dan 

15 vragen stellen. 

- Laagdrempeligheid website heel fijn, liever geen 

gegevens invullen als salaris, want dat moet je 

dan weer eerst opzoeken. Juist fijn dat je dit 

direct kunt invullen. 

- Zorg ervoor dat de informatie die wordt 

aangeboden op basis van de vragen ook echt 

klopt en relevant is. 

- Inloggen DigiD (waarbij bekende gegevens dan 

al zijn ingevuld) en een uitgebreide vragenlijst 

hieraan koppelen om echt tot situatiespecifieke

informatie te komen. 

- In de checklist duidelijker onderscheid maken 

wat ‘moet’ en wat ‘kan’. 

- Afvinkbare checklist, zodat je makkelijk kunt 

zien wat je al hebt gedaan en nog moet 

regelen.

- Blijf laagdrempelig de info aanbieden. Mensen 

zitten in een emotionele fase, terwijl ze veel 

zakelijke dingen moeten regelen. 

- Toon vooral empathie bij de tips/adviezen die 

gegeven worden, hetgeen dat je MOET regelen 

mag zakelijker. 

Checklist RijksoverheidOverheid Tips



Huidige situatie

- Hajar: maatschappelijk werkster bij gemeente, 2 kinderen (3 en 7). 

Scheiding net uitgesproken door de rechter, wonen al apart van elkaar. 

- Erik: zelfstandig ondernemer, 2 kinderen (10 en 12), scheiding nog niet 

op papier geregeld, maar woont al wel samen met een nieuwe vriendin 

en met haar een baby. Ex-partner woont nog in hun koophuis. Ex komt uit 

Duitsland en maakt scheiding daardoor complexer. 

- Bo: moet scheiding nog gaan regelen, maar door kind (9 jaar) die veel 

extra zorg nodig heft, wordt het regelen hiervan uitgesteld. Werkt 

momenteel zeer weinig door situatie dochter.

- Terry: woont nog samen in koophuis, 2 maanden geleden besluit 

genomen, moet het nu gaan regelen. Wil zelf blijven wonen in huis, ex-

partner nu op zoek naar een huurwoning. Twee kinderen (14 en 18). 

Vanwege BKR-registratie kan hij de partner komende 2 jaar nog niet 

uitkopen. 

Gevoel

- Alle formaliteiten drijven je tot wanhoop, er is zoveel te regelen.

- Op zoek naar rust, want scheiding geeft veel onrust.

- Financiële zorgen spelen een hele grote rol.

- Gevoel van elkaar niks meer willen gunnen, maar ook: in harmonie uit 

elkaar willen gaan.

- Je hebt veel emoties, maar moet dingen nu ook eenmaal zakelijk regelen, 

is verwarrend.

- Verdriet. 



Hoe zoeken ze nu naar informatie?

- Via internet/Google, belangrijkste bron.

- Website Belastingdienst i.v.m. toeslagen en hypotheekrente aftrek

- Advocaten

- Belastingconsulent

- Mediator 

Belangrijkste vragen die ze hebben:

- Hoe bereken je alimentatie en hoe regel je dit goed?

- Hoe regel je het ouderschapsplan goed?

- Welke stappen moet ik nemen, welke onderwerpen zijn er?

Andere vragen:

- Je bent getrouwd met een buitenlander of in het buitenland, wat moet je dan extra regelen?

- Wanneer doe je er goed aan om dingen te weigeren. Bijvoorbeeld: partneralimentatie?

- Wat als je geen co-ouderschap wilt, welke rechten heb je dan?

- Hoe kan mediaton je helpen? Wanneer mediation en wanneer advocaat? 

- Hoe hoog zijn de kosten van mediation en waarvan zijn deze afhankelijk (welke en hoeveel inkomens) 

- Wat moet je meenemen in een ouderschapsplan. Stel de kinderen komen te overlijden. Hoe vergaand is zo’n plan?

- Hoe regel je je pensioen samen en wat zijn je rechten?

Informatievorm:

- Voorkeur voor een persoonlijk gesprek.

- Sterke voorkeur voor informatie in de vorm van tekst. Praktischer, maakt geen geluid (je hebt geen koptelefoon nodig, als anderen om je heen zijn)

- Informatie bedoeld voor kinderen zou wel in filmpjes kunnen.

Behoefte aan informatie:

- 1 platform waar alle onderwerpen aan bod komen.

- 1 checklist. Er zijn wel checklists maar gevoelsmatig zijn deze niet compleet. Bovendien vaak verbonden aan een advocatenkantoor. 

- Platform van neutrale partij, er mogen geen commerciële partijen achter zitten

- Geschikte voorlichting voor kinderen van verschillende leeftijden (wat betekent de scheiding van je ouders?). D.m.v. film voorkeur

- Hulp bij: het nieuws vertellen aan je kinderen. Hoe pak je dat aan? 

Informatiebehoeften



- Niet bekend met infovoorziening vanuit de 

overheid. Wel heel gewenst, vanwege de 

neutrale voorlichtingsrol van de overheid. “je 

gaat ervan uit dat de overheid geen geld aan je 

wilt verdienen.”

- Mooie rol voor overkoepelende infovoorziening;  

1 centraal punt waar alles samenkomt. Juist 

omdat alles regelen zo complex is. 

- Wens: een soort Juridisch Loket, maar dan voor 

scheiden.

- Voorkeur: f-2-f- gesprek, met neutrale persoon, 

die je van advies voorziet, specifiek voor jouw 

situatie. 

- Eerste reacties: super handig, heel compleet, 

heel handig.

- Je wordt attent gemaakt op onderwerpen 

waaraan je nog niet aan had gedacht. 

Daardoor heel waardevol.

- Wisselende reacties op de door-linkjes: 

Enerzijds handig om gelijk je zaken te regelen. 

Anderzijds onhandig omdat je het overzicht 

verliest, je hebt steeds meer websites openstaan.

- Belangrijk hierbij: alleen doorlinken naar 

overheidswebsites. En dit ook goed duidelijk 

maken. 

- Vragen invullen prettig, maar soms lastig. 

Sommigen weten bijv. nog niet waar ze gaan 

wonen. Dan loop je vast. 

- Zorg voor toegankelijke toelichting speciaal 

voor kinderen. 

- Maak de informatie zo persoonlijk mogelijk. 

Gericht op specifieke situaties. Elke situatie is 

echt weer anders.

- Zorg dat de website meer gepromoot wordt en 

zoek hiervoor samenwerking met bijv. 

gemeentes of andere instanties die een link 

hebben met scheiden. 

Checklist RijksoverheidOverheid Tips



Huidige situatie

- Twee respondenten zijn in goed overleg met hun werkgever uit elkaar 

gegaan en zitten nu in de WW. Bij beide speelt erg de vraag hoe ze hun 

carrière gaan voortzetten (omscholen, zelfstandig ondernemer).

- Twee respondenten hebben een verleden als zelfstandig ondernemer en 

zijn na een periode van loondienst in de WW terecht gekomen 

(faillissement werkgever en aflopen interim klus).

- Allen zijn op zoek naar een nieuwe baan, worstelen nog wel met de 

vraag wat ze willen gaan doen. Het moet iets zijn dat hun echt energie 

geeft. 

Gevoel

- Meer ergernissen dan zorgen

- Ergernissen: leeftijdsdiscriminatie, bureaucratie, kwaliteit UWV, veel 

verplichtingen, vanuit UWV weinig aandacht voor persoonlijke situatie. 

- Zorgen veel minder, met name in het begin wanneer men nog niet zeker 

weet of en wanneer ze een uitkering krijgen = ‘financiële survival’

- WW voelt niet altijd goed, heeft te maken met trots/schaamte, druk 

voelen om weer mee te doen, betekenis te geven, reden om uit je bed te 

komen. 

- Werkloos zijn/baan zoeken is wel iedere dag aan de orde. 



Hoe zoeken ze nu naar informatie?

- Googelen op uitkering aanvragen en dan naar UWV, of direct naar UWV website.

- UWV is een combinatie met werk.nl (werkmap)

- Via rechtsbijstandsverzekeraar

- Via eigen netwerk indien mogelijk 

- Soms krijgen ze informatie via werkgever aangereikt of regelt werkgever de uitkering deels

Belangrijkste vragen die ze hebben:

- Wat zijn mijn rechten en wat zijn mijn verplichtingen?

- Wat wil ik zelf gaan doen? Wat zijn mijn kansen? Denk aan: omscholen, zelfstandig gaan ondernemen, of juist wel in loondienst, andere branche, etc. 

Andere vragen:

- Hoe lang krijg ik WW?

- In hoeverre mag je naast WW nog bijverdienen en hoeveel dan?

- Mag je werk weigeren onder je niveau of als het je niet aanspreekt? Wanneer wel/niet? En hoe lang mag je werk weigeren, stopt dat? Bij bijstand?

- Moet je alles wat je extra doet aan werk, naast WW, opgeven? 

- Moet je bij meer dan 4 sollicitaties per maand alles opgeven bij UWV? 

Informatievorm:

- Informatie in tekst is prettig, maar meer visueel is aantrekkelijker: met name filmpjes. 

- Voorkeur voor 1-op-1 gesprekken waarbij er naar je persoonlijke situatie wordt gekeken, anders voorkeur voor tutorials met visuele content. 

Tone of voice huidige informatie vanuit UWV

- Negatief van aard – je MOET 4 keer per maand solliciteren anders krijg je geen geld, je MOET deelnemen aan een cursus anders krijg je een boete. 

- Gevoel gelijk te worden geschaard met mensen die niet willen werken.

- Strenge ondertoon, ingericht vanuit een verplichting

- Weinig begrip, helemaal als je bijvoorbeeld ook nog te maken hebt met andere levensgebeurtenissen. 

Behoefte aan informatie:

- Positief van aard: welke kansen levert deze situatie je op? Wat wil ik wel? Wat vind ik leuk? Waar ligt mij kracht? 

- UWV geeft in samenwerking met Randstad mogelijkheden tot omscholing in combinatie met vervallen van verplichtingen UWV en opleiding wordt deels 

betaald. Dit soort informatie en initiatieven worden als zeer positief ervaren. 

- Meer van dit soort informatie, gericht op mogelijkheden, is welkom. 

Informatiebehoeften



- Informatie vanuit de overheid: niet bekend mee, 

geen beeld bij, wel logische bron (overheid = 

geloofwaardig). 

- Informatie overheid is vaak theoretisch en 

generiek, terwijl meer behoefte is aan informatie 

gericht op persoonlijke situatie. 

- Spontane reacties op checklist: leuk, handig, 

met name als je voor het eerst naar informatie 

gaat zoeken. 

- Maar ook: onoverzichtelijk, veel informatie, 

begrijpen niet dat de informatie op eigen 

situatie is afgestemd. Komt met name omdat de 

onderwerpen niet altijd relevent zijn 

(bijvoorbeeld: alimentatie of een bedrijf starten 

met WW)

- Vragenlijst positief, maar wel weinig vragen. 

Liever meer vragen, waardoor de output beter 

afgestemd is op individu.

- Startvraag mist een antwoord, namelijk: ‘het 

bedrijf waar ik werk is failliet gegaan’. 

- Informatie is niet diepgaand, deze informatie 

kun je ook elders vinden en de huidige info 

bevat veel doorverwijzingen naar UWV. 

Informatie lijkt daarom nu alleen relevant als je 

voor het eerst naar informatie zoekt. 

- UWV zou moeten verwijzen naar deze 

checklist, maar dan moet de aangeboden 

informatie wel relevanter worden voor iedereen. 

- Sommigen vinden het te veel ‘overheids-taal’. 

Informatie liever ook visueel aantrekkelijk (film)

- Informatie aanbieden op het gebied van 

kansen/mogelijkheden nu je werkloos bent, 

positief ingestoken

- Beroepskeuzetest aanbieden – helpen bij 

uitvinden waar je passie ligt. 

- Zichtbaarder worden als Rijksoverheid, de 

checklist moet bekender worden.

- Meer de samenwerking opzoeken met UWV 

met de checklist

- Werkgevers meer betrekken, zij moeten 

werknemers wijzen op de checklist. 

- Meer persoonlijke begeleiding, minder 

bureaucratisch → voorbeeld: verplichte 

deelname aan cursus solliciteren onder 50 

plussers, terwijl lang niet iedereen op dat niveau 

tips nodig heeft. Liever: wat heb jij nu nodig?

Checklist RijksoverheidOverheid Tips



Huidige situatie

- Nynke, na 7 mnd contract niet verlengd, sinds dec werkloos, uitkering nu 

aanvragen. Overweegt eigen bedrijf te beginnen. 

- Bart is in goed onderling overleg uit elkaar gegaan. Had het niet naar 

zijn zin. Uitkering al aangevraagd, nu afwachten op uitslag daarvan. 

- Deborah had een vast contract, maar werkgever is niet tevreden en wil in 

goed onderling overleg uit elkaar gaan. Gaat ze niet mee akkoord en 

heeft nu een advocaat die haar helpt bij de ontslagvergoeding. 

- Eric-Jan is na 10 jaar vast in dienst in goed onderling overleg uit elkaar 

gegaan, kon geen uitdaging meer vinden in zijn werk. Na 2 maanden 

rust een paar tijdelijke interim klussen gedaan. Nu al een tijd een 

uitkering en op zoek naar vaste baan.

Gevoel

- Komt wel goed, er is werk genoeg. Als je wilt werken, dan kun je wel 

werken. Maar: je wilt iets vinden wat echt bij je past.

- Komt wel goed, ik heb lage vaste lasten en genoeg spaargeld, dus geen 

zorgen daarover. 

- Gevoel van opluchting, alles ligt weer open, je hebt vrijheid en kansen. Je 

hoeft niet meer te doen waar je je niet prettig bij voelde.

- Issues met werkgever kunnen verdriet geven.

- Naast omgaan met emoties ook direct praktische zaken moeten regelen 

(zoals: nieuwe laptop, telefoon).

- Het idee om in de Bijstand terecht te komen geeft wel een heel vervelend 

gevoel. 



Hoe zoeken ze nu naar informatie?

- Veel via Google

- Website UWV meest logische informatiebron. Het vinden van de juiste informatie is soms wel lastig. 

Niet als het gaat om het aanvragen van een uitkering, maar als je bijvoorbeeld een eigen bedrijf wilt starten. 

- Juridisch Loket bij geschillen. 

- Een enkeling zoekt de eigenomgeving op, mensen die er verstand van hebben. Of: ouders. 

Belangrijkste vragen die ze hebben:

- Waar ben ik aan toe? (als je net je uitkering hebt aangevraagd). Wat gaat het UWV nu doen? 

- Waar heb je recht op als ontslagvergoeding?

- Welke instantie kan helpen bij het vinden van passende vacatures? 

Andere vragen:

- Als je in goed overleg uit elkaar gaat: wat zijn dan je rechten?

- Waar moet je beginnen als je net weet dat je werkloos raakt? 

- Wat kan mijn rechtsbijstandverzekering voor mij doen?

- Wat als ik mijn uitkering straks heb, wat zijn dan mijn verplichtingen? (langskomen bij UWV?)

- Wat als ik een eigen bedrijf wil starten en een uitkering heb?

- Kun je zelf ook een gesprek aanvragen bij het UWV om vragen te stellen?

- Hoe zit het met je toeslagen, bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag? 

- Hoe hoog wordt mijn uitkering straks? (rekentool UWV schijnt niet makkelijk te zijn).

Informatievorm:

- Voorkeur gaat uit naar tekst. Filmpje kan interessant zijn, maar liever korte, bondige tekst. 

- Folder via de werkgever kan ook een optie zijn. 

Behoefte aan informatie:

- Stappenplan: voor alles wat er gebeurt na aanvraag van de uitkering. Wat nu? 

- Stappenplan: waar heeft werkloosheid allemaal invloed op? Waar moet ik nog meer aan denken, behalve aan een uitkering? 

- Echt relevante informatie gericht op jouw persoonlijke situatie is lastig te vinden en wel wenselijk. 

- Een van de respondenten komt zelf met het idee om bovenstaande te bereiken d.m.v. een vragenlijstje, zodat de geboden info beter aansluit op je situatie.

Informatiebehoeften



- Overheid (anders dan UWV) wordt niet 

spontaan aan gedacht.

- UWV is het meest logisch en vertrouwd, want 

het is overheid.

- Overheid zou wel een rol kunnen spelen, vooral 

helemaal aan het begin: ik ben werkloos/ik 

raak werkloos, wat nu? (bijv. Postbus 51 spotje)

- Eerste reacties: positief. “Had ik dat maar 

eerder gezien”

- Informatie alleen wel summier. Gevoelsmatig 

ontbreken nog onderwerpen (bijv. wel info over 

kinderopvang, maar niet over gevolgen voor 

BSO).

- Positief: gewezen worden op onderwerpen 

waar je nog niet eerder aan hebt gedacht. 

Zoals: invloed op studieschuld of zorgtoeslag. 

- Vragen aan het begin niet specifiek genoeg. 

Antwoorden op de vragen leveren niet de juiste 

info op (bijv. altijd kopje ‘partneralimentatie’).

- De vraag naar een partner is vreemd. Waarom 

willen ze dat weten? Stel ik heb een latrelatie, in 

hoeverre is dat relevant voor hen? 

- Antwoordmogelijkheden niet passend (bijv: 

Ontslag zonder dossieropbouw/door conflict 

met werkgever).

- Doorverwijzingen naar UWV prima en logisch.

- Wel fijn dat alle andere informatie (dan dat bij 

UWV past) wel echt op Rijksoverheid te vinden 

is. 

- Telefoon of chat ontbreekt, om makkelijk vragen 

te kunnen stellen. 

- Men mist info: hulp bij solliciteren, zoals 

mogelijkheden voor netwerkgesprekken.

- Maak de informatie zo persoonlijk mogelijk, 

specifiek gericht op de situatie van de werkloze. 

- Geef informatie over wat er gebeurt nadat je 

een uitkering hebt aangevraagd. Er heerst 

onzekerheid, een periode van lang wachten. 

Men heeft behoefte aan wat meer uitleg. 

- Maak mensen attent op álle vlakken waar je 

(mogelijk) mee te maken krijgt. Zoals 

studieschuld of zorgtoeslag. Dit is echt van 

toegevoegde waarde. 

- Geef de website meer bekendheid en maak het 

beter vindbaar. 

Checklist RijksoverheidOverheid Tips



Huidige situatie

- Freddy, kunstknie en nu in ziektewet. Krijgt daar een uitkering voor, nu 

voor twee jaar. Ondertussen wel op zoek naar een nieuwe baan, 

uitzendbureau heeft momenteel niks voor hem. Ook net scheiding achter 

de rug, dus moeilijk tijd.

- Linda, sinds juni werkloos, contract niet verlengd. Krijgt 15 mnd WW, 

overweegt omscholing naar zorg. Is admin medewerkster en lastig werk in 

te vinden. Doet nu vrijwilligerswerk in de zorg (onbetaald).

- Caroline, gewerkt op kinderopvang. Na 25 jaar contract onverwachts 

beëindigd naar arbeidsconflict. Krijgt 2 jaar WW, door inkomen partner 

geen financiële zorgen. Doet vrijwilligerswerk en overweegt ook ander 

werk te gaan zoeken dan kinderopvang. 

Gevoel

- Verdriet, onzekerheid

- In combinatie met scheiding zeer lastige periode

- Vervelend om van partner financieel afhankelijk te zijn

- Lastig om geen maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren, je wilt weer 

meedoen in de maatschappij

- Maar ook even tijd nemen om bij te komen/na te denken wat je nu echt 

wilt.

- De een voelt druk om snel iets te vinden vanwege groeiende markt en 

zorgen over gat in CV, anderen voelen minder druk en hebben meer 

vertrouwen.



Hoe zoeken ze nu naar informatie?

- Weinig gezocht naar informatie, via werkgever werd uitkering geregeld dus weinig zelf doen

- Anders website UWV, meest logisch

- Jobcoach – meer plan om dit te gaan doen

Belangrijkste vragen die ze hebben:

- Wanneer ontvang ik mijn eerste uitkering?

- Hoe lang heb ik recht op die uitkering?

- Heb ik alles nu goed geregeld?

- Hoe streng/kritisch gaat het UWV zijn?

- Heb ik het recht om bepaalde banen te weigeren?

Andere vragen:

- Wordt er vanuit UWV gecontroleerd op de verplichte 4 sollicitaties per maand?

- Wordt er gecheckt op bijverdiensten? 

- Hoe werkt het met omscholing? 

- Wat zou ik leuk vinden om te gaan doen voor werk?

- Kan ik vrijwilligerswerk doen naast uitkering? Hoe werkt dit?

Informatievorm:

- Voorkeur voor tekstuele informatie, film geen toegevoegde waarde.

- Folders kan nog prettig zijn, via werkgever

Tone of voice

- Zakelijk toon is goed, geen empathie tonen noodzakelijk. Maar wel minder praten in consequenties/moeten. “Als je dit niet doet, dan krijg je dit niet….. etc”

Behoefte aan informatie:

- Behoefte aan 1-op-1 gesprek met iemand vanuit UWV of een jobcoach. Gericht op jouw situatie tips en advies.

- Bestaande groepstrainingen zijn niet aansprekend, te divers en niet specifiek genoeg

- Er achter komen welk ander soort werk er ook bij je past, hoe kom je daar achter? 

Informatiebehoeften



- Rol van de overheid wordt niet echt gezien. Je 

weet dat als je werkloos raakt je bij het UWV 

moet zijn of bij de gemeente (in geval van 

bijstand).

- Individuele begeleiding vanuit de overheid zou 

wel wenselijk zijn

- Niet bekend met andere websites/informatie 

dan vanuit UWV.

- Veel informatie al online beschikbaar, met name 

UWV. Indien vragen, dan contact met UWV. 

Bijvoorbeeld over vrijwilligerswerk en de 

mogelijkheden daarvan. 

- Ziet er overzichtelijk uit/ complete informatie.

- Lijst onderwerpen is compleet, maar als je 

uitkering etc. geregeld hebt, geeft het je geen 

nieuwe informatie.

- Behalve over invloed op belasting en toeslagen. 

Dit is wel nieuw en goede informatie.

- In de checklist is meer informatie beschikbaar 

dan in informatie/brieven vanuit UWV. 

- Ontbrekende informatie over vrijwilligerswerk  

als je in de WW of bijstand zit. 

- Verwijzingen naar instanties die je kunnen 

helpen bij het vinden van een baan ontbreken, 

voorbeeld: sara-werkt.nl

- Een kopje met meer info over psychische hulp 

(jobcoach) ontbreekt nog. 

- Doorverwijzingen naar andere websites vanuit 

checklist is prima. 

- Bekendheid checklist vergroten, o.a via: 

voormalige werkgever, UWV.nl en gemeenten.

Checklist RijksoverheidOverheid Tips



Dagboekstudie via WhatsApp

6 groepsdiscussies van 120 minuten 

Dit project heeft een kwalitatieve insteek. 

Resultaten mogen niet naar populatie als geheel worden doorgetrokken vanwege de steekproefselectie, methode van ondervraging en de 

steekproefgrootte

Doelgroep: burgers die zich momenteel middenin het life-event bevinden en burgers die dagelijks gebruik maken van WhatsApp op hun 

smartphone 

Steekproefkader: panel van externe partner 

Selectiemethode: online en telefonisch

Steekproef: totaal n = 24 respondenten, waarvan: 

> n=12 burgers die uit elkaar gaan

> n=12 burgers die onlangs werkloos zijn geraakt en nog steeds zijn

Spreiding over leeftijd, geslacht, sociaal-economische klasse, wel/geen kinderen (bij scheiden)

Respondenten hebben een geldelijke incentive ontvangen. 

Doelgroep en selectieprocedure is conform selectie-afspraken. Opdrachtgever is op de hoogte gesteld wanneer hiervan is afgeweken.

Veldwerk dagboekstudie: week 47, 48, 49

Veldwerk groepsdiscussies: 10, 18, 19, 20 december 

Moderatie door: Rianne Doornberg en Roxanne van Gaalen 


