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Elk verhaal heeft vier kanten

Begrip voor elkaar versterkt het dorp

Een communicatieplatform helpt Balkbrug om samen
te werken aan een mooi en gezond dorp in 2025

Jos

Jos
Zijn die moderne communicatiemiddelen niet
een beetje overbodig? In mijn tijd werkten
straatpraat en de krant ook prima om iedereen
op de hoogte te houden.

Ik maak zelf geen gebruik van moderne
communicatiemiddelen zoals sociale
media, maar ik kan me voorstellen dat
Sandra, Claudia en Arjan hier wel
behoefte aan hebben.

Sandra

Ik help graag mee om van Balkbrug een
leuker dorp te maken, maar ik heb het gevoel dat
het altijd dezelfden zijn die zich inzetten voor dit
dorp. Zo gaat het mij veel tijd kosten.

Er wordt geroepen dat inwoners van mijn
leeftijd niet betrokken zijn, maar dat ben ik best.
Ik word alleen niet op de hoogte gehouden
van wat er speelt. En daar komt nog bovenop dat
veranderingen in mijn ogen veel te
langzaam gaan.
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Sandra

Ik weet nu veel beter wat er echt speelt in
Balkbrug en dat brengt me op ideeën voor het
dorp. Ik ben niet zo’n goede spreker voor grote
groepen, maar misschien weet Claudia de
overheid wel te overtuigen van mijn ideeën.

Eigenlijk vind ik het wel goed hoe het nu is, al wil
ik best meehelpen om van Balkbrug een leuker
dorp te maken. Ik denk alleen dat de overheid
toch niet luistert naar mijn ideeën.

Claudia

Het communicatieplatform laat inwoners zien dat ze in een mooi dorp wonen met
gezellige buren. Het platform zorgt ervoor dat inwoners tijdig geïnformeerd en
betrokken worden bij wat er speelt in het dorp. Daarnaast is het een toegankelijke
manier om om hulp en duidelijkheid te vragen.

Claudia
Arjan

Er zijn veel meer betrokken inwoners in Balkbrug
dan ik eerst had gedacht! Als inwoners mee
willen bouwen aan de toekomst, dan is het wel
handig als ze concreet wat gevraagd wordt en zij
op de hoogte zijn van wat er speelt in Balkbrug.

Arjan

Nu ik beter op de hoogte ben van wat er speelt
in het dorp, heb ik hier en daar wat geholpen en
zo een handig en gezellig netwerk opgebouwd.
Bovendien snap ik nu ook beter dat mensen als
Jos en Sandra soms nog even willen wennen
aan veranderingen. Die tijd wil ik ze ook gunnen.
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Dit ga je lezen
Hoe blijft Balkbrug in 2025 een mooi en gezond dorp? Naar aanleiding van het Dorpsgesprek werkt de
Coalitie Balkbrug 2025 samen met Infobrug aan een communicatieplatform, om ervoor te zorgen dat
inwoners beter op de hoogte zijn. Dit is een belangrijke voorwaarde om betrokken te kunnen zijn bij de
toekomst van Balkbrug en eraan mee te bouwen. Aan mij de vraag hoe zo’n platform eruit komt te zien!
Toen ik net begon met afstuderen in Balkbrug, was ik benieuwd naar de inwoners van Balkbrug. Ik wist
niet hoe ik ze kon bereiken en wat hun interesses zijn. Ik hoorde geluiden over grote betrokkenheid, maar
ook dat een grote groep niet betrokken zou zijn bij de toekomst van Balkbrug. Hoe zat dat in dit mooie
dorp? Met zoveel leuke en lastige dossiers? Eén ding werd al snel duidelijk: het leren kennen van de
inwoners is belangrijk.
In de periode van februari 2016 tot en met juni 2016 deed ik onderzoek naar het publiek van Balkbrug.
Ik bestudeerde bestaande communicatietheorieën en ik interviewde Ferenc van Damme, Jessica
Winter en Ingrid Franke om meer informatie te krijgen over de inwoners van Balkbrug. Op basis van de
uitkomsten ontwikkelde ik vier persona’s en deze toetste ik vervolgens met de inwoners van Balkbrug
door middel van interviews en enquêtes. De uitwerking van de persona’s en het communicatieplatform
presenteer ik in deze gids, die als handleiding dient voor de Coalitie Balkbrug 2025 en de redactie van
Infobrug. Daarnaast is er op 23 juni een grote deelbijeenkomst waarbij we de inwoners en betrokkenen
vertellen over het nieuwe communicatieplatform

Wat lees je zoal in deze gids:

In het kort: 				
Waarom is dit communicatieplatform tot stand gekomen en 		
					
waarom is het gebruiken van persona’s hierbij zo belangrijk?
Do’s & Don’ts: 			
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen om rekening mee te 		
					
houden als je Jos, Sandra, Claudia en Arjan wilt benaderen?
Jos, Sandra, Claudia en Arjan:
Wie zijn het, wat vinden ze interessant en hoe bereik je ze?
Situaties schetsen: 			
Hoe willen Jos, Sandra, Claudia en Arjan geïnformeerd worden in 		
					bepaalde situaties?
Advies: 				
Hoe ziet het platform eruit en hoe helpen de persona’s hierbij?
Adviesvraag: 				
Onderzoeksvraag: 			
Drie deelvragen: 			
Overige vragen: 			
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“Een persona is een
fictieve vertegenwoordiger
van een doelgroep”

Waarom en waarover geef ik advies?
Wat heb ik nodig om advies te geven?
Hoe deed ik onderzoek en gaf ik antwoord op deze vragen?
Hoe ontwierp ik Jos, Sandra, Claudia en Arjan?
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Balkbrug 2025

Even voorstellen
Daar zijn ze dan: Jos, Sandra, Claudia en Arjan. Alle vier trotse inwoner van Balkbrug, maar alle vier met
een ander karakter. Ze hebben hun eigen interesses, willen elk op een andere manier aangesproken
worden en ze ontvangen hun informatie via verschillende kanalen. Door ze alle vier te begrijpen en het
communicatieplatform daarop in te richten, kunnen we iedereen bereiken en zo elkaar versterken!
Een communicatie-platform blijft
zich altijd ontwikkelen. Voor fase
één in 2016 zijn dit de kanalen voor
Infobrug:
Kanalen continu:
• Website van Infobrug
• Besloten Facebookgroep voor
Sandra
interactie
• Open Facebookgroep voor
informeren
• Bestaande krant
Arjan • Schermen
• Instragram
• Persoonlijke communicatie

Jos

Claudia

Hiernaast zie je
twee scenario’s voor
Balkbrug 2025. Deze
scenario’s baseerde
ik op wat er uit het
Dorpsgesprek in juni
2015 kwam en op
de behoeftes van
de groepen uit de
coalitie. Wat deze
behoeftes zijn, lees
je in de bijlagen op
pagina 54.
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1 (WRR, 2013)
2 (Godin, 2008)

Kanalen kwartaarlijks
• Nieuwsbrief
• Bijeenkomsten
Een overzicht van welke kanalen de persona’s gebruikmaken

Elk verhaal heeft vier kanten.
Als iedereen op de hoogte is van wat er speelt in het dorp, kan de betrokkenheid toenemen, zodanig
dat inwoners actief mee gaan bouwen aan de toekomst van Balkbrug in 2025; hoe klein of groot een
initiatief ook is. Daar zijn drie zaken voor nodig:
• Een coalitie en redactie die met plezier met elkaar samenwerken en van elkaar leren
• Een communicatieplatform dat in fases wordt ontwikkeld
• Content die past bij de interesses en toon die past bij de persona’s van Balkbrug
1

2

Dit advies heeft niet alleen meerwaarde voor Balkbrug; deze inwoners zijn namelijk ook representatief
voor de gemeente Hardenberg, provincie Overijssel en de rest van Nederland. Een nieuwe manier van
communiceren is belangrijk voor de sterk veranderende rol van overheid en inwoners in de toekomst. 3
3 (WRR, 2013)
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Do’s & Dont’s
Hoe bereik je de inwoners van Balkbrug? Op deze pagina’s vertellen Jos,
Sandra, Claudia en Arjan waar je op kunt letten als je hen wilt bereiken.

Jos - 18%
Do’s:
•
•
•

Benoem een politieke autoriteit, bijvoorbeeld wethouders
Bereik Jos via de krant
Speel in op Jos’ gevoel

Don’ts
•
•

Gebruik geen vakjargon en andere moeilijke taal
Probeer Jos niet te bereiken via sociale media

Do’s & Don’ts
Claudia - 21%
Do’s
•
•
•
•

Speel in op Claudia’s verantwoordelijkheidsgevoel
De content moet informerend en onderbouwend zijn
Je kunt Claudia bereiken via Facebook en de krant
Laat Claudia de informatie delen

Don’ts
•

Claudia is erg druk, dus het bericht moet niet te lang zijn;
kom ‘to the point’

Arjan - 23%
Do’s

Sandra - 38%
Do’s
•
•
•
•
•

Zorg dat de informatie uit een betrouwbare bron komt, bijvoorbeeld een
vriendin, bakker of kapper
Spreek Sandra op een vriendelijke en respectvolle toon aan
Zorg voor informerende content
Maak gebruik van charismatische figuren en geef Sandra wat tastbaars
Bereik Sandra via Facebook en de krant.

Don’ts
•
•
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Laat de informatie niet van de gemeente of provincie komen
Gebruik geen moeilijke taal

•
•
•

Je kan Arjan bereiken via diverse sociale media
Breng de meerwaarde voor Arjan naar voren
Gebruik humor en beeld in de content

Don’ts
•
•

Probeer Arjan niet via de krant te bereiken
Formuleer niet te lange zinnen; kom ‘to the point’

Sandra en Arjan vertegenwoordigen de grootste groep inwoners in Balkbrug. Het
is daarom ook erg belangrijk om rekening met hen te houden. Een multichannel
communicatieplatform waarop concrete content met beeld staat, vergroot de
betrokkenheid voor de toekomst bij deze groepen. Het is ook belangrijk om de
overheid overheid niet te noemen als afzender.
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Jos
18% van de inwoners vergelijkt zich met Jos
Hallo, mijn naam is Jos. Ik ben 65 jaar en ik woon in
Balkbrug samen met mijn vrouw. Ik ben inmiddels
met pensioen. Wel ben ik nog vrijwilliger bij de
Reestlandhoeve en voel ik me maatschappelijk
betrokken bij Balkbrug.

Kenmerken
Jos is erg geïnteresseerd in de politiek en in het weer. Als er gestemd
moet worden op de landelijke verkiezingen, maakt hij een test op
bijvoorbeeld Stemwijzer. Het 20.00 uur journaal staat bijna dagelijks aan
op NPO 1 en Jos is dan ook altijd erg nieuwsgierig naar het weer van de
volgende dag. Als je hem spontaan vraagt hoe warm het was vorig jaar
rond deze tijd, kan hij dat zo opnoemen.

Jos
Een dag uit het leven van Jos
De wekker gaat om 08.00 uur. Jos staat op, maar laat zijn vrouw nog even doorslapen. Hij trekt een
badjas over zijn pyjama aan en schuift zijn voeten in zijn sloffen. Zachtjes loopt hij de trap af, naar buiten
naar de brievenbus. Hier ligt de krant voor hem klaar. Hij zet een kopje koffie en leest de krant door.
Wanneer zijn vrouw naar beneden komt, ontbijten ze samen.
In de middag gaat Jos vaak een stukje wandelen wanneer het mooi weer is. Hij vindt het dan heerlijk om
onderweg even op een bankje te zitten om te genieten van het zonnetje. Op de terugweg komt Jos zijn
buurvrouw tegen. Ze vraagt hem of hij even kan helpen met een vogelhuisje ophangen. Natuurlijk wil Jos
dat! Hij was vroeger timmerman, dus een vogelhuisje ophangen is zo gepiept.
Bijna dagelijks staat het 20.00 uur journaal aan op NPO 1. Daarna kijken Jos en zijn vrouw vaak naar
programma’s van de EO, TROS, of RTV-Oost. De slimste mens en Kassa vinden zij ook erg leuk om te
kijken. Rond 22.00 uur gaan zij slapen.

Gebruik communicatieplatform
Jos leest het nieuws in de krant en de huis-aan-huisbladen. Jos is
vooral geïnteresseerd in lokaal nieuws op het communicatieplatform
en al helemaal als het met de politiek te maken heeft. Jos maakt weinig
gebruik van internet, want hij heeft hier weinig ervaring mee; het mailen
gaat hem wel goed af. Het lijkt hem leuk om ook op Facebook te zitten net
als zijn kleinkinderen, maar hij weet niet zo goed hoe hij Facebook moet
gebruiken. Ook weet hij niet of hij zulke sociale media wel kan vertrouwen.

Aansprekende content
Boodschap met een vriendelijke en formele toon; dat spreekt Jos aan. Hij houdt niet van moeilijke
woorden in een tekst, zoals vakjargon.
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Jos

Jos
Jos is maatschappelijk betrokken, vooral bij de directe leefomgeving. Hij heeft traditionele normen en
waarden en geloof speelt hierin een belangrijke rol. Hij heeft een rustig leven en is behoudend ingesteld
wat betreft verandering. Jos heeft behoefte aan een eenvoudige boodschap die inspeelt op zijn
gevoel.

Vrije tijd
Jos is met pensioen en daardoor heeft hij veel vrije tijd. Daarom is hij ook vrijwilliger bij de zorgboerderij
op de Reestlandhoeve, waar hij één dag in de week helpt met tuinieren en kleine klusjes. Elke ochtend
leest hij de krant en als het slecht weer is, puzzelt of leest hij graag boeken. Wanneer het mooi weer is,
gaat hij een eindje wandelen door het mooie Reestdal. Ook houdt hij van tuinieren.

Media
Overdag staat de radio aan op een regionale zender, zoals Radio Oost. De radio gaat in de avond
rond 20.00 uur uit, want dan gaat de televisie aan voor het 20.00 uur journaal op NPO 1. Kassa en De
Slimste Mens vindt Jos ook erg vermakelijk om naar te kijken. Hij houdt van medische programma’s,
consumentenvoorlichting en programma’s met quizzen. Als Jos het internet gebruikt, is dat voor de
verkiezingen op Stemwijzer. Verder zoekt hij wel eens een route op en kijkt hij of hij nog wat e-mailtjes
heeft ontvangen van familie, maar veel meer doet hij niet op het internet. Jos en zijn vrouw lezen relatief
veel. Dit zijn vooral boeken, maar ook tijdschriften als de NCRV-gids en de Kampioen. Jos’ vrouw leest
liever het Plus-Magazine, de Libelle of de Margriet.

De volgende slogans spreken Jos en zijn vrouw aan:
Gespreksonderwerpen
Kom je Jos en zijn vrouw tijdens het wandelen tegen en wil je een gesprekje met hen aanknopen? Dan
zijn het geloof, de gezondheid, het huishouden en het weer goede onderwerpen om over te praten.

Je bent een rund als je met vuurwerk stunt
Vakmanschap is meesterschap
Drank maakt meer kapot dan je lief is

Locaties
Naast wandelen in het Reestdal, komt Jos ook regelmatig bij Slagerij Dirksen en Bakkerij Schutte. Hij
houdt namelijk van verse, lokale producten. De overige boodschappen halen Jos en zijn vrouw bij de
Plus. Op zaterdag houden Jos en zijn vrouw wel van een uitstapje naar een museum en ze zijn ook vaak
op de regionale markten te vinden. Op zondag gaan zij doorgaans naar de Reestkerk.
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Als vrijwilliger bij de Reestlandhoeve vind ik het
leuk om af en toe aan de inwoners van Balkbrug
te laten weten hoe leuk het werk hier is en
wanneer we extra handjes nodig hebben. Via het
communicatieplatform kan ik zowel jonge als oude
inwoners bereiken!
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Sandra
38% van de inwoners vergelijkt zich met Sandra

Hoi, ik ben Sandra, 48 jaar en ik werk bij Carinova. Ik woon
samen met mijn man in Balkbrug; onze dochter woont
imiddels op kamers in Zwolle. Ik vind het wel prima hoe de
samenleving er nu uitziet, verandering is wat mij betreft
niet nodig!

Kenmerken
Sandra toont altijd veel interesse in het dagelijks leven van haar familie en
mensen in Balkbrug. Ze maakt in de supermarkt dan ook graag een praatje
met de mensen die ze tegenkomt. Eén van de onderwerpen waar het
gesprek niet snel over zal gaan, is de politiek. Sandra is daar namelijk niet in
geïnteresseerd; dit heeft ook te maken met dat ze niet zoveel vertrouwen
heeft in de politiek.

Gebruik communicatieplatform

Sandra
Een dag uit het leven van Sandra
06.00 uur, de wekker gaat en haar man stapt uit bed om zich klaar te maken voor zijn werk als
buschauffeur. Gelukkig kan Sandra zich nog even omdraaien, want zij hoeft pas om 09.00 uur te
beginnen met haar werk bij Carinova.
Om 08.00 uur gaat de wekker van Sandra. Gauw kleedt ze zich aan en maakt ze een ontbijtje voor
zichzelf. Onder het eten bladert ze het huis-aan-huisblad nog even door om te kijken of er nog
interessant nieuws in staat. Als ze zich verder heeft klaargemaakt voor haar werk, stapt ze rond 08.45
uur op de fiets om naar haar eerste schoonmaakadres te gaan. Tijdens het schoonmaken maakt ze
altijd een praatje met de ouderen. Ze vindt het fijn dat ze hen kan helpen door hun huis schoon te maken
en tegelijkertijd bezorgt ze hen een gezellige ochtend.
Aan het einde van de middag heeft ze haar schoonmaakadresjes voor vandaag weer gehad. Thuis ploft
ze languit op de bank en stuurt ze haar dochter een WhatsApp om te vragen hoe het op school gaat.
Als haar man thuiskomt, heeft Sandra het avondeten klaar. Na het eten laten ze samen de hond uit en
praten ze over hun dag. De televisie gaat rond 19.30 uur aan, want dan is het journaal op RTL 4, wat
vervolgd wordt door GTST. Naast talentenjachten, houdt ze ook van romantische komedies kijken.

Sandra hoort graag nieuwtjes over Balkbrug, dat leest ze dan in de huisaan-huisbladen, de krant of ze hoort het van mensen die ze tegenkomt in
het dorp. Verder kijkt ze ook regelmatig op Facebook en reageert ze op
statusupdates van haar vrienden. Ook stemt ze graag op een wedstrijd waar
haar vrienden of familie aan meedoen. Haar vriendinnen praten wel eens
over LinkedIn, maar dat interesseert Sandra niet zo; haar werk bij Carinova bevalt haar goed.

Aansprekende content
Sandra houdt content met een vriendelijke en respectvolle toon. Ze heeft de voorkeur voor
informerende content.
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Sandra
Sandra zoekt naar erkenning, omdat ze zich ondergewaardeerd voelt in de maatschappij. Ze leeft een
risicomijdend leven en is materialistisch ingesteld, maar vindt genieten van het leven ook erg belangrijk.
Haar familie en vrienden staan voorop. Sandra is gevoelig voor een boodschap met charismatische
figuren.

Vrije tijd
Sandra werkt vier dagen in de week. Dit heeft ze zo gepland, zodat ze ook nog genoeg tijd heeft voor
haar man en haar hond. In het weekend komt haar dochter vaak thuis en dan wil ze er ook voor haar zijn.
Als het mooi weer is, gaat Sandra graag een stukje lopen met haar hond of fietsen door het Reestdal. Zo
nu en dan gaat Sandra met haar gezin wat leuks doen, zoals bowlen. Haar man houdt naast voetballen
van klussen en hij is ook geïnteresseerd in de motor- en autosport.

Gespreksonderwerpen
Kom je Sandra tegen als ze aan het wandelen is met haar hond en wil je een gesprekje met haar
aanknopen? Begin dan over BN’ers, familiezaken, het opvoeden van kinderen of het huishouden. Haar
man praat daarentegen liever over auto’s, gadgets en elektronica.

Locaties
Sandra houdt van leuke dingen doen met haar gezin. Naast bowlen, gaat ze ook graag naar een
attractiepark of de dierentuin met haar man en dochter. Haar dochter vindt het allemaal wel
prima, maar houdt er ook van om in het weekend naar de kroeg, een festival of de bioscoop te gaan of
gewoon lekker te skypen met haar vrienden. Op de dagen dat Sandra niet werkt doordeweeks, gaat ze
regelmatig naar Het Nolderbos in Oud Avereest om wat lekkers of leuks te kopen voor haar hond. Ook
houdt ze ervan om een rommelmarkt te bezoeken en de Ikea is ook een echt uitstapje voor haar.
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Sandra
Media
Als Sandra thuis is, luistert ze graag naar Radio538 of Sky Radio. Om 19.30 uur staat de televisie
standaard aan op RTL4, want dan is het nieuws erop dat wordt gevolgd door GTST. Na GTST kijkt
Sandra vaak een film, het liefst een romantische komedie. Haar man kijkt liever voetbal of de grand
prix op Eurosport. Als haar dochter thuis is, staat de televisie vaak op MTV of BNN. Zij houdt juist meer
van programma’s als Je Zal Het Maar Hebben en 16 And Pregnant. Sandra houdt sinds kort ook van
online shoppen. Ze bezoekt de website van Wehkamp zo nu en dan; ideaal dat de bestelling ook zo snel
geleverd kan worden. Verder verkoopt ze oude kleding en andere spullen op Marktplaats en kijkt ze ook
regelmatig op haar e-mail en checkt ze Facebook voor nieuwe statusupdates van haar vriendinnen. Voor
het uitlaten van de hond kijkt ze vaak ook nog even snel op Buienradar, zodat ze weet of ze een paraplu
mee moet nemen of niet. Sandra leest niet vaak boeken, maar is wel geabonneerd op de de Privé en de
de Vriendin. Haar man koopt regelmatig Voetbal International.

De volgende slogans spreken Sandra en haar man aan:
Je bent een rund als je met vuurwerk stunt
Drank maakt meer kapot dan je lief is
Bob jij of bob ik?

De volgende slogans spreken Sandra’s dochter aan:
Biertje?
Een beetje vreemd, maar wel lekker

Ik werk bij Carinova en maak schoon bij mensen
thuis die dit zelf niet meer kunnen. Ik weet dat
oudere mensen soms geen geld hebben om
schoonmaaksters in te huren en de familie ook
niet altijd tijd heeft om te helpen. Als mensen dit
aangeven, kan ik via het communicatieplatform
hulp vragen aan de inwoners van Balkbrug.
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Claudia
21% van de inwoners vergelijkt zich met Claudia
Hoi! Ik ben Claudia en ik ben 36 jaar. Ik woon in
Balkbrug samen met mijn man en kinderen en ik heb
hier een eigen architectenbureau. In mijn vrije tijd
help ik de school en de voetbalclub in Balkbrug, want
ik wil dat mijn kinderen hier een fijne jeugd hebben.

Kenmerken
Claudia is geïnteresseerd in kunst en cultuur. Ze bezoekt zo nu en dan een
museum. Verder heeft ze ook interesse voor de politiek en hoe zij
inspelen op nieuwe veranderingen in de maatschappij. Ze is
internationaal georiënteerd en houdt van reizen.

Gebruik communicatieplatform
Claudia ontvangt haar informatie via veel verschillende kanalen. Zo leest
ze als ze tijd heeft de krant door, maar op een drukke dag kijkt ze op NU.nl
zodat ze toch nog globaal weet wat er speelt in de wereld. Qua sociale
media is ze actief op LinkedIn, Facebook en Twitter. Via LinkedIn kan ze de
veranderingen met betrekking tot haar werk bijhouden en op Facebook
en Twitter houdt ze vooral nieuwtjes van vrienden bij. Claudia plaatst en
deelt zelf ook graag berichten op het communicatieplatform, omdat ze
de inwoners van Balkbrug op de hoogte kan houden van wat er speelt in het dorp.

Claudia
Een dag uit het leven van Claudia
Om 07.00 uur gaat de wekker van Claudia en haar man. Terwijl haar man onder de douche staat, maakt
Claudia haar zoontje van 10 en haar dochtertje van 7 wakker. Ze ontbijten met zijn vieren en daarna
brengt Claudia haar kinderen naar school. Als ze thuiskomt, is haar man al naar zijn werk. Hij is uitvoerder
in Hoogeveen. Claudia pakt haar spullen in en gaat op haar fiets naar haar flexplek in Balkbrug.
Vandaag heeft ze een kennismakingsgesprek met een ondernemer die graag kantoorpanden wil
verhuren. Ze bespreken de kosten, de voorwaarden en Claudia kijkt wat voor hem de mogelijkheden
zijn voor de leegstaande panden in Balkbrug en omgeving. Na het gesprek verwerkt ze nog wat
administratieve zaken, dan hoeft ze dat thuis ook niet meer te doen en hier kan ze zich beter
concentreren. Nu ze toch nog zo geconcentreerd bezig is, werkt ze meteen even aan de nieuwsbrief
van de voetbalclub waar haar zoontje voetbalt. Is dat ook weer klaar!
Aan het einde van de middag haalt ze haar kinderen op van school. Ze laat ze even tv kijken, zodat ze
even een momentje voor zichzelf heeft.
Nadat Claudia en haar man de kinderen naar bed hebben gebracht, ploffen ze neer op de bank. Terwijl
haar man voetbal kijkt, leest Claudia een goed boek. Even ontspannen!

Aansprekende content
Claudia is sneller geïnteresseerd in content als deze inspeelt op haar verantwoordelijkheidsgevoel.
Verder houdt ze van informerende en onderbouwde content.
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Claudia

Claudia
Claudia heeft interesse in de politiek en is maatschappelijk betrokken. Ze ziet zichzelf als wereldburger en
wil graag invloed uitoefenen op de overheid. Een boodschap die informerend en transparant is, spreekt
Claudia het meest aan.

Vrije tijd
Doorgaans heeft Claudia weinig vrije tijd. Ze werkt ongeveer 36 uur per week en daarnaast heeft ze ook
nog twee jonge kinderen voor wie ze moet zorgen samen met haar man. Vroeger ging ze twee keer per
week tennissen, maar daar heeft ze na de komst van haar kinderen weinig tijd voor. Toch gaat ze zo nu en
dan nog even naar de tennisbaan om een paar balletjes te slaan met haar vriendinnen. Dat ze zelf haast
niet meer sport, betekent niet dat ze zich niet meer inzet voor de sportclubs. Ze is namelijk vrijwilliger bij
SC Balkbrug, de voetbalclub waar haar zoontje van 10 jaar oud voetbalt. Als haar kinderen ’s avonds in
bed liggen, slaat ze graag een goed boek open. In de schoolvakanties gaat ze graag met haar gezinnetje
een weekendje weg; een stedentrip of een strandvakantie vindt ze geweldig.

Gespreksonderwerpen
Mocht je Claudia toevallig eens tegenkomen bij SC Balkbrug of op het schoolplein en je wilt een
gesprekje met haar aanknopen, begin dan over haar baan en dagelijks leven of relaties. Dan wek je
meteen haar interesse! Ook kan je het met haar hebben over de opvoeding van kinderen, politiek, kunst
en cultuur. Haar man is meer geïnteresseerd in sport, technologie en de maatschappij.

Locaties
Als Claudia niet op haar flexplek in Balkbrug te vinden is voor haar werk, zie je haar doordeweeks op het
schoolplein of in het weekend langs de kant van het voetbalveld haar zoontje aanmoedigen. Verder is
ze een echte levensgenieter en ze houdt er dan ook van om regelmatig met haar gezin lekker uit eten te
gaan. Met haar man bezoekt ze een paar keer per jaar een theater, museum of bioscoop. Eén keer per
maand gaat ze naar de bibliotheek in Balkbrug om nieuwe boeken te halen en als het mooi weer is, loopt
ze graag door het Reestdal.
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Media
Als Claudia overdag thuis is, heeft ze regelmatig Radio 1 op staan. Ze kijkt alleen ’s avonds tv samen
met haar man. Dan staat het 20.00 uur Journaal op NPO 1 op en kijkt ze samen met haar man, als er
geen voetbal op is, naar PAUW of Rambam op VARA. Verder kijkt ze ook naar programma’s op National
Geographic en buitenlandse zenders zoals de BBC. Als haar man televisie kijkt, leest Claudia vaak een
boek of de Elsevier en de Happinez, waarop ze geabonneerd is. Haar man leest daarentegen liever De
Stentor, het Regionaal Dagblad of de Metro als hij in de bus naar Hoogeveen zit. Claudia vertrekt niet van
huis zonder haar telefoon. Ze kijkt dan ook regelmatig op LinkedIn en Facebook of er nog wat nieuws op
staat. Ze heeft weinig tijd om haar aankopen in de winkel te doen. Daarom kijkt ze vaak op Bol.com als ze
wat nodig heeft en bestelt ze het daar.

De volgende slogans spreken Claudia en haar man aan:
Vakmanschap is meesterschap
Just do it
Let’s make things better
De maatschappij, dat ben jij
Samen werken, samen leven

Als ondernemer vind ik het prettig om op de
hoogte te zijn van wat er speelt in Balkbrug; zo
weet ik of ik kan helpen door bijvoorbeeld een
evenement te sponsoren. Andersom vind ik
het ook handig als ikzelf kan adverteren via het
communicatieplatform, dit heeft me namelijk al
veel extra klanten opgeleverd; zowel inwoners van
Balkbrug als mensen van buitenaf!
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Arjan
23% van de inwoners vergelijkt zich met Arjan

Hi! Ik ben Arjan, 19 jaar oud en ik studeer
Bedrijfseconomie op Hogeschool Windesheim.
Momenteel woon ik nog bij mijn ouders in Balkbrug,
maar ik wil graag op kamers. Voor mij wordt pas iets
interessant als ik de meerwaarde voor mezelf erin zie.

Kenmerken
Arjan bezoekt graag festivals en houdt van avontuurlijke sporten en
activiteiten. Als de zon schijnt, zie je hem vaak mountainbiken. Een
vijfsterrenresort is niets voor hem. Hij zit liever in een hostel, zodat hij meer
mensen ontmoet en de lokale cultuur beter leert kennen.

Arjan
Een dag uit het leven van Arjan
Arjan zucht en drukt zijn wekker uit, die om 07.00 uur afgaat. Hij stapt uit bed, springt onder de douche,
werkt snel een broodje naar binnen en maakt zijn schooltas klaar. Rond 08.15 uur stapt hij in de bus
naar Zwolle, want zijn lessen op Hogeschool Windesheim beginnen om 09.30 uur. In de bus luistert hij
muziek en checkt hij intussen zijn Facebook en Instagram om te kijken of er nog leuke nieuwtjes van zijn
vrienden tussen zitten.
Arjan vindt de les vandaag niet zo interessant, dus WhatsAppt hij met zijn vriendin. Gelukkig heeft hij
vandaag geen lange schooldag; om 14.30 uur is hij al weer vrij. Hij neemt de bus naar huis en gaat nog
even naar MovingCenter de Eik om te sporten.
Na het avondeten leert Arjan alvast voor de tentamens van volgende week. Als hij ziet dat zijn vader
een actiefilm opzet, is hij om. Hij legt zijn werk aan de kant en ploft naast zijn vader op de bank. Voor het
slapen gaan, belt Arjan zijn vriendin op en kijkt daarna nog even op Facebook. Daarna valt hij in slaap.

Gebruik communicatieplatform
Arjan leest niet zo vaak de krant. Hij leest zijn nieuws op NU.nl en op
Facebook. Arjan houdt zijn profiel op LinkedIn up-to-date, dit kan hem later
helpen om een baan of een stageplek te vinden. Verder is Arjan ook actief
op Twitter, maar de laatste tijd maakt hij het meest gebruik van Instagram.
Hier zitten veel vrienden van hem op en via dit kanaal ontvangt hij dan
ook de informatie die voor hem het meest relevant is. Arjan gebruikt het
communicatieplatform om up-to-date te blijven van wat er allemaal speelt
in Balkbrug.

Aansprekende content
Arjan voelt zich pas aangesproken door content als dit meerwaarde voor hem bevat en er iets in staat
waar hij zelf ook wat aan heeft. Ook houdt hij wel van content met humor.
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Arjan

Arjan
Arjan is individualistisch ingesteld en wil zichzelf ontplooien. Enerzijds door een goede studie of carrière
en veel consumeren, maar anderzijds door vrij te zijn en zichzelf te onderscheiden in de maatschappij.
Arjan hecht er waarde aan of de boodschap persoonlijk relevant is.

Arjan is druk bezig met zijn studie, want hij zit in het tweede jaar van de opleiding. Dat betekent dat hij ook
op zoek moet naar een stagebedrijf. Hij heeft zijn autorijbewijs inmiddels gehaald, maar het lijkt hem ook
erg leuk om zijn motorrijbewijs te halen. Arjan gaat twee keer in de week naar de sportschool en als het
mooi weer is gaat hij mountainbiken. Hij spreekt ook regelmatig af met zijn vriendin, samen houden ze
ervan om uit eten te gaan. Arjan wil net als zijn vriendin graag op kamers in Zwolle, omdat er in Balkbrug
geen studentenwoningen zijn. Arjan’s vriendin wil na haar studie graag reizen, zo ziet ze meer van de
wereld en leert ze zichzelf ook beter kennen. Ook leest ze graag boeken en tijdschriften.

Arjan maakt in de bus naar school veel gebruik van Spotify, maar thuis luistert hij graag naar SlamFM
en Qmusic. Naast zijn studie en sociale leven heeft hij weinig tijd om televisie te kijken, maar tegen een
goede actiefilm zegt hij nooit nee. Verder vindt hij Family Guy en Modern Family op Comedy Central erg
grappig. Zijn vriendin kijkt graag naar Streetlab op NPO 3 en Catfish op MTV. Samen kunnen ze erg hard
lachen om Najib Amhali en Jochem Meyer. Arjan leest nauwelijks boeken, kranten of tijdschriften, maar
Voetbal International vindt hij wel interessant. Ook leest hij af en toe de Spits in de bus, net als zijn vriendin. Ook leest zij graag de Happinez. Arjan zit veel op zijn telefoon. Zo checkt hij regelmatig zijn e-mail en
zorgt hij ervoor dat hij zichzelf up-to-date houdt met de sociale media, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter
en Instagram. Ook kijkt hij regelmatig grappige filmpjes op Dumpert of Youtube. Arjan houdt niet zo van
shoppen en daarom bestelt hij zijn kleding bij onder andere de Wehkamp. Als hij wat nodig heeft voor
school, neemt hij een kijkje op Wikipedia.

Gespreksstof

De volgende slogans spreken Arjan en zijn vriendin aan:

Vrije tijd

Als je Arjan tegenkomt en je wilt dat hij geïnteresseerd is in wat je te vertellen hebt, kun je het best over
elektronica, auto’s en technologie praten. Ook houdt hij er wel van om over uitgaan, zijn studie en werk te
praten. Zijn vriendin praat graag over relaties, cultuur en reizen.

Locaties
Als Arjan niet naar school hoeft met het openbaar vervoer, is hij te vinden in MovingCenter De Eik of bij
zijn vriendin in Zwolle. Hij gaat graag met vrienden naar festivals, discotheken en naar een attractiepark.
Hij verrast zijn vriendin zo nu en dan met een bezoekje aan de dierentuin of de bioscoop. Arjan’s vriendin
gaat graag shoppen of met mooi weer op een terrasje zitten met haar vriendinnen.
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Media

Just do it
Je bent jong en je wilt wat
Impossible is nothing
Design your own life
Live life to the max

Als student vind ik het super handig dat ik als
inwoner van Balkbrug ook gewoon berichten via
het communicatieplatform kan verspreiden; ik
ben namelijk nog op zoek naar een stageplek.
Wie weet, kunnen de inwoners van Balkbrug mij
helpen aan een leuke stageplek via hun netwerk!
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Situaties schetsen
Over één maand vindt het dorpsgesprek plaats. Je wilt dat er zoveel mogelijk
inwoners van Balkbrug naar toe komen, want je bent benieuwd naar wat ze te
vertellen hebben. Hieronder vertellen Jos, Sandra, Claudia en Arjan hoe zij
uitgenodigd willen worden.

Situaties schetsen
Uitnodiging
Dorpsgesprek

Jos
18%

Over één maand vindt het Truckfestijn plaats. Je wilt dat zoveel mogelijk inwoners
van Balkbrug af weten, zodat er veel mensen komen op dit jaarlijkse evenement.
Hieronder vertellen Jos, Sandra, Claudia en Arjan hoe zij uitgenodigd willen worden.

Uitnodiging
Truckfestijn
Jos

Ik ontvang graag een brief van de wethouders van
Hardenberg waarin staat dat er over één maand een
dorpsgesprek plaatsvindt en dat zij hier ook bij zullen
zijn. Een berichtje in de krant kan ook, want die lees ik
elke ochtend.

18%

Sandra
38%

Ik krijg bijvoorbeeld een telefoontje van een vriendin
die vraagt of ik meega naar een dorpsgesprek, lekker
vertrouwd om samen te gaan. Als ik zulk nieuws zou horen
van de bakker zou ik ook gaan, maar als ik een brief zou
krijgen van wethouders zou ik minder snel komen.

Claudia
21%

Ik kom een evenement van het dorpsgesprek
tegen op Facebook: ‘Een dorpsgesprek waarin we praten
over de toekomst van Balkbrug’. De toekomst van
Balkbrug heeft te maken met mijn kinderen, wat me
enthousiast zou maken om erheen te gaan.

Het Truckfestijn: één van mijn favoriete evenementen in
Balkbrug! Ik lees hier graag meer over in de krant en op
de schermen die in het dorp hangen. Ook hoor ik veel
verhalen hierover in de rondte gaan bij Bakkerij Schutte
en Slagerij Dirksen.

Claudia
21%

Arjan

Het Truckfestijn: altijd weer een groot feest! Ik ontvang
hier graag meer informatie over via Facebook of op de
website van Infobrug. Dan hoor ik ook graag meteen
wat er nog meer moet gebeuren, misschien kan ik wat
bijdragen als sponsor namens mijn bedrijf.

Het Truckfestijn: leuk om heen te gaan met vrienden!
Hier spreek ik ook altijd weer oude bekenden, wat erg
gezellig is. Ik ontvang hier graag meer informatie over via
Facebook of Instagram; ik lees geen kranten.

Tip voor de redactie

Tip voor de redactie

•

•
•
•

•

Arjan
23%

Als je mij uit wilt nodigen voor een dorpsgesprek, moet je
mijn persoonlijke relevantie naar voren brengen. Als ik op
zo’n dorpsgesprek mijn netwerk uit kan breiden op
LinkedIn, zal ik sneller aanwezig zijn.
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38%

Het Truckfestijn: een jaarlijks evenement dat altijd erg
succesvol is! Ik lees hier graag meer over in de krant,
op Facebook of op de website van Infobrug. Ik vind het
prettig dat Infobrug nu één centrale agenda heeft, dan
zie ik meteen wat er nog meer te doen is.

23%

Zet meerdere kanalen in, zoals een krant en Facebook; dan volgt de
persoonlijke communicatie vanzelf
Denk na over de doelgroep: focus op persona’s die meerwaarde geven

Sandra

Maak gebruik van zoveel mogelijk verschillende kanalen
Breng de sfeer van het evenement over met beeld en humor
Vertel wat er allemaal te doen is en wat de eventuele kosten zijn
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Situaties schetsen

Situaties schetsen

Hoe zorg je ervoor dat alle inwoners van Balkbrug betrokken raken bij hun dorp en
Meebouwen
de toekomst hiervan? Hieronder leggen Jos, Sandra, Claudia en Arjan uit hoe zij
gemotiveerd worden om mee te bouwen aan de toekomst van Balkbrug.
aan de toekomst

Dorpsverandering
Jos

Jos
18%

Tsja… de toekomst van Balkbrug. Voor mij maakt het niet
zoveel uit, want ik weet niet in hoeverre ik de ‘toekomst’
nog mee ga maken. Hmm, maar nu je over mijn vrienden
en familie begint… Misschien kan ik wel wat bijdragen.

18%

Sandra
38%

Meebouwen aan de toekomst… moet er wat
veranderd worden dan? Ik vind het eigenlijk wel prima
zoals het nu is. O wacht, maar dat betekent natuurlijk ook
dat er wat gedaan moet worden om het zo te laten, of
niet? In dat geval help ik graag mee als ik concreet weet
wat ik kan bijdragen!

Claudia
21%

Meebouwen aan de toekomst van Balkbrug? Natuurlijk
wil ik dat! De toekomst van Balkbrug heeft namelijk alles
te maken met mijn kinderen en ik wil dat Balkbrug ook
voor hen nog steeds een prettig dorp is om te wonen
als ze later groot zijn.

Er vindt een grote verandering plaats in Balkbrug. Je wilt dat alle inwoners hiervan
op de hoogte zijn, zonder ze overbodige informatie te geven. Hieronder leggen
Jos, Sandra, Claudia en Arjan uit hoe zij geïnformeerd willen worden over grote
veranderingen.
Ik ben ontzettend geïnteresseerd in het nieuws over
dorpsveranderingen. Ik lees dit graag in de krant, maar ik
lees de beleidsstukken van de gemeente ook wel eens
door om nog meer te weten te komen over deze
verandering.

Claudia
21%

Arjan

De toekomst van Balkbrug? Ik weet niet of ik daar aan
mee wil bouwen, wie zegt dat ik hier blijf wonen? …Wat
zeg je? Ik kan mijn eigen kennis inbrengen samen met
professionals? Misschien loopt dit dan wel uit op een
leuke samenwerking en wordt dit een leuke ervaring,
ook voor mijn studie!
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Sandra
38%

Ik ben best geïnteresseerd in nieuws over
dorpsveranderingen. Ik houd er alleen niet zo van om
grote beleidsstukken door te lezen; ik wil graag de kern
van de verandering weten. Al die achtergrondinformatie
hoeft van mij niet zo.

Natuurlijk ben ik geïnteresseerd in nieuws over
dorpsveranderingen! Ik wil namelijk graag weten of ik nog
ergens aan bij kan dragen en natuurlijk wat er voor mijn
gezin gaat veranderen. Het zou fijn zijn als ik regelmatig
een nieuwtje ontvang over het proces zodat ik weet
wanneer ik iets kan doen.

23%

Arjan
23%

Ik wil graag weten wat er in het dorp speelt en wat
er gaat veranderen. Ik zou zelf niet op zoek gaan naar
informatie over (grote) veranderingen in het dorp;
als er korte berichten hierover geplaatst worden,
lees ik deze graag.

Tip voor de redactie

Tip voor de redactie

•
•
•

•
•
•

De ‘waarom’ en ‘waartoe’ beschrijven in de content
Concreet beschrijven hoe en wanneer je kunt bijdragen
De meerwaarde voor de persona’s naar voren brengen

t door
Bedach tie
c
de reda g!
ru
b
van Info

Regelmatig korte en concrete berichten plaatsen over de verandering
Duidelijkheid geven over wat en wanneer het plaatsvindt
Links naar achtergrondinformatie beschikbaar stellen
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Advies
Dit advies bestaat uit drie delen:
1) Houd rekening met de verschillende personen in Balkbrug en focus op de persona’s
2) Bouw het communicatieplatform in drie fases op met diverse kanalen
3) Organiseer eigenaarschap als coalitie en redactie door de scrum-methode en blijf ontwikkelen

Verschillende soorten mensen in Balkbrug
Jos, Sandra, Claudia en Arjan maken allemaal gebruik van verschillende kanalen. Als je alle
inwoners in Balkbrug wilt bereiken, zul je dus ook meerdere kanalen in moeten zetten. Op de
onderstaande afbeelding zie je welke persoon gebruik maakt van welke (toekomstige) kanalen.
Het is ontzettend
belangrijk om
rekening te
houden met de
verschillende
behoeftes van
verschillende
inwoners, want
alleen dan kun je het
hele dorp bereiken,
informeren en
motiveren om mee
te bouwen aan
de toekomst van
Balkbrug.
De tijd van alleen
een berichtje
plaatsen in de
krant en ervan
uitgaan dat het
hele dorp de krant
wel leest is voorbij.
En dat geldt ook
voor sociale media;

Advies
Richt je vooral op deze personen
In het vorige stuk
vertelde ik dat het
belangrijk is om rekening
te houden met alle
inwoners van Balkbrug,
maar het is ook
belangrijk om hier nog
een klein onderscheid
in te zien. Als je naar de
grafiek hiernaast kijkt, zie
je dat de groepen
‘Buitenstaanders’ en
‘Pragmatici’ steeds
groter worden in
Overijssel. Uit mijn
persona’s zijn dit Sandra
en Arjan. Het is
belangrijk om hen
betrokken te krijgen bij
Balkbrug, aangezien
zij de grootste groep
van Balkbrug gaan
worden. Als je kijkt naar de groep van Jos, de ‘Plichtsgetrouwen’, zie je dat deze steeds kleiner wordt. Dit
heeft gedeeltelijk te maken met de leeftijd, maar ook met het feit dat steeds meer ouderen ‘moderner’
worden. Ook de groep van Claudia, de ‘Verantwoordelijken’, wordt steeds kleiner. Zorg er dus voor dat
de communicatie met name is afgestemd op Sandra en Arjan, dan volgen Jos en Claudia vanzelf. Zij zijn
namelijk al gemotiveerd om mee te bouwen aan de toekomst van Balkbrug.
In dit stuk vertelde ik vooral over de persona’s en op wie de redactie zich moet richten. Op de volgende
pagina ga ik dieper in op de kanalen: welke kun je als eerst realiseren en welke later pas?

Een overzicht van welke kanalen de persona’s gebruik maken
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niet iedereen maakt hier gebruik van. Zorg er dus voor dat wanneer je een mededeling hebt, je dit
verspreidt via verschillende kanalen.
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Advies

Advies

Deze kanalen kun je realiseren

Krant

In de afbeelding staat welke kanalen je in
de eerste fase kunt realiseren, welke in de
tweede fase en welke in de derde fase.

Fase 3

Fase 1

‘Website van Infobrug, besloten en
open Facebookgroep, Instagram,
bestaande krant, nieuwsbrief,
persoonlijke communicatie
bijeenkomst en schermen.‘
Deze kanalen bestaan al deels en zijn
deels binnen één dag te realiseren.

Met dit kanaal bereik je een grote groep mensen, maar het duurt wat langer voordat de inwoners de
informatie ontvangen. Bovendien ben je afhankelijk van de journalist
Uitbreiding
website
Infobrug

E-mail

Fase 2

Voor belangrijke onderwerpen die het hele dorp aangaan is het goed om een bijeenkomst te
organiseren. Zo kun je de dialoog aangaan met de inwoners.

Fase 1

Eigen krant

Instragram

Bestaande
krant

Bestaande website
Infobrug
Open en besloten
Facebookgroep

Zorg ervoor dat het communicatieplatform up-to-date blijft
Poster

Nieuwsbrief

Fase 2
‘Persoonlijke e-mail, poster, LinkedIn en
flyer.’
Het kost wat extra tijd om iedereen toe
te voegen aan een mailinglijst en om
de flyer en poster te realiseren.

Flyer

Schermen

Persoonlijke
communicatie

Bijeenkomst
Twitter

LinkedIn

Fase 3
App
‘Uitbreiding van de website van Infobrug, Twitter,
App en eigen krant.’
Het creëren van bekendheid, zodat inwoners hier gebruik van
gaan maken, is belangrijk is bij het realiseren van deze kanalen.

De drie fases om kanalen te realiseren

Het effect van de kanalen

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, e-mail en app
Met deze kanalen bereik je snel een grote groep inwoners van Balkbrug. Erg handig als je een korte
mededeling wilt doen. Bovendien zijn deze kanalen gratis.

Schermen, flyer en poster
Op zichzelf staand zijn dit minder effectieve kanalen als je kijkt naar hoeveel tijd en geld hierin zit, maar
deze kanalen ‘horen’ bij Balkbrug.
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Bijeenkomst

Communicatie is een vak volop in verandering. Misschien is er een jaar later wel weer een heel ander
4
kanaal waar veel mensen gebruik van maken. Hierdoor is het belangrijk om te scrummen; constant
reflecteren en in stapjes
werken. Overleg met de
inwoners en kijk waar zij
behoefte aan hebben.
Pas dan komt het
communicatieplatform
echt tot zijn recht en blijft
het up-to-date. Ik maakte
zelf ook gebruik van
scrummen. Hoe ik dat
deed, zie je in de bijlagen
op pagina 51 en 52.
Een andere belangrijke
voorwaarde is dat de
redactie eigenaarschap
neemt op het
communicatieplatform.
Hiernaast staat de ‘trap
van eigenaarschap’: dit
kost tijd en vraagt om
geduld.
5 - De trap van eigenaarschap

Gedurende mijn afstudeertraject creëerde ik draagvlak voor het eigenaarschap bij de redactie en
coalitie door ze maandelijks te informeren. Hoe dit traject eruitziet en wat ik hiervoor deed, kun je vinden
in de bijlagen op pagina 55.
4 (Boer & Wijnands, 2015)
5 (datishelder.com)
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Adviesvraag

Onderzoeksvraag

Op de vorige pagina’s gaf ik advies over hoe je de verschillende inwoners van Balkbrug kunt bereiken en
motiveren, zodat de betrokkenheid in het dorp vergroot wordt. Ik baseerde dit advies op verschillende
communicatietheorieën en onderzoeken, waarover ik je graag meer vertel:

8

9
6
7

10
12
11
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6 (Extercatte, 2016)
7 (Rijksoverheid, 2013)

8 (Ruler, Het Communicatiekruispunt , 1998)
9 (Riezebos & Grinten, 2012)
10 (Belleghem, 2012)
11 (Ruler, Reflectieve Communicatie Scrum, 2013)
12 (Weima, 2015)
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Deelvraag 1

Deelvraag 1

‘Wat zegt de bestaande theorie over het publiek leren kennen?’

Demografische gegevens

Ik neem ‘de reisplanner naar verdiende aandacht’ van Klaas Weima als leidraad, omdat deze
reisplanner in duidelijke stappen laat zien wat nodig is voor een effectief communicatieplatform: 13
1. Omschrijf je merkpersoonlijkheid
2. Definieer je doel
3. Ontdek je publiek
4. Kies je methode
5. Kies een optimale mediamix
6. Evalueer en optimaliseer

Empathy Map

Volgens Klaas Weima is het goed om eerst de merkpersoonlijkheid van Balkbrug te kennen. Ik vertelde
ook al kort wat over de merkpersoonlijkheid van Balkbrug bij mijn onderzoeksvraag: ‘De coalitie werkt
samen aan de toekomst van Balkbrug.’ Balkbrug is een dorp in de gemeente Hardenberg. De coalitie
bestaat uit Infobrug, Plaatselijk Belang Balkbrug, Balkbrugse Ondernemersvereniging en de
Bruggenbouwers.
De tweede stap in de reisplanner is het doel definiëren. De visie van de Coalitie Balkbrug 2025 is om
in 2025 één grote beweging van betrokken inwoners te zijn. Om dit te bereiken, zijn er vier doelen
geformuleerd: ‘Iedereen op de hoogte’, ‘Slim samenwerken’, ‘Politiek beïnvloeden’ en ‘Dorpstrots
versterken’
De derde stap in de reisplanner is het publiek ontdekken. Bij mijn onderzoeksvraag noteerde ik drie
citaten van Steven van Belleghem, Betteke van Ruler en Klaas Weima, waarin zij noemden dat het
belangrijk is om het publiek goed te kennen. Ik heb twee theorieën die mij kunnen helpen om het publiek
van Balkbrug te leren kennen: de customer journey en persona’s ontwikkelen. Een customer journey
brengt verschillende soorten kanalen bij elkaar en zorgt ervoor dat je meer mensen kunt bereiken.
14
Dit gebeurt door middel van touchpoints; wanneer heeft de persoon informatie nodig? De customer
journey komt overeen met de reisplanner en persona’s ontwikkelen komt in zowel de customer journey
als de reisplanner terug. Hierop ga ik me dan ook op focussen bij ‘het publiek leren kennen’. Op basis
van de derde stap in de reisplanner, ontwikkelde ik het communicatieplatform (stap vier en vijf). Dit
controleerde ik maandelijks met de Coalitie Balkbrug 2025 (stap zes).

De eerste optie is om persona’s te ontwikkelen met behulp van demografische gegevens. Ik kijk in dit
16
geval naar de woonplaats, de leeftijd, het beroep en de sociale klasse waarin deze persoon zich bevindt.
Als ik dit in kaart breng, weet ik globaal de interesses van deze persoon.

De tweede optie om het publiek te leren kennen is
de Empathy Map. Met dit model kom je tot een
17
complete persona aan de hand van zes vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat ziet Nicole?
Wat hoort Nicole?
Wat denkt en voelt Nicole?
Wat zegt en doet Nicole?
Wat zijn Nicole’s grootste frustraties?
Wat wil Nicole bereiken?
18 - De Empathy Map van Klaas Weima

De derde optie om het
publiek te leren kennen is
het Mentality-model van
Motivaction. Dit model
scheidt de Nederlandse
samenleving in acht sociale
milieus, die samengesteld
zijn op basis van persoonlijke
opvattingen en waarden. Zo
krijg je inzicht in de drijfveren
van het publiek en in het
20
ontstaan van trends.

15

Een persona is een fictieve vertegenwoordiger van het publiek. Persona’s ontwikkelen kan op
verschillende manieren. Ik maak gebruik van demografische gegevens, de Empathy Map van Klaas
Weima en het Mentality-model van Motivaction. Op de pagina hiernaast vertel ik kort wat over deze
theorieën.

36

13 (Weima, 2015)
14 (Nouhuys, 2011)
15 (Meer, 2014)

19 - De acht milieus van Mentality

16 (InfoNu, 2008)
17 (Weima, 2015)
18 (Bland, 2012)
19 (Motivaction International, 2016)
20 (Motivaction International, 2016)
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Deelvraag 2
‘Wie zijn de inwoners van Balkbrug?’
Zoals ik bij deelvraag 1 al noemde,
maakte ik gebruik van demografische
gegevens, de Empathy Map en het
Mentality-model om persona’s te
ontwikkelen voor Balkbrug. Eerst
vertel ik nog wat meer over het
Mentality-model, omdat deze de
basis vormt voor mijn persona’s.
Zoals je in de afbeelding op de
vorige pagina kon zien, scheidt de
Nederlandse samenleving zich in acht
sociale milieus. Deze acht milieus zijn
vervolgens weer opgedeeld in vier
burgerschapsstijlen. In de afbeelding
hiernaast zie je de verdeling van de
vier burgerschapsstijlen in Overijssel.
Ik gebruikte dit model, omdat de
percentages in Overijssel niet veel
21
verschillen met die van Balkbrug.

Buitenstaanders
Deze groep bestaat uit de milieus ‘Moderne burgerij’ en
‘Gemaksgeoriënteerden’.

Overijssel:
21%

Overijssel:
23%

Overijssel:
18%

Overijssel:
38%

Verantwoordelijken

De verantwoordelijken hebben interesse in de politiek en zijn maatschappelijk
betrokken. Ze zien zichzelf als wereldburgers en willen graag invloed uitoefenen op
de overheid. Een boodschap die informerend en transparant is, spreekt deze groep
het meest aan.

22 - De vier burgerschapsstijlen van Mentality
23

Plichtsgetrouwen
Deze groep bestaat uit het milieu ‘Traditionele burgerij’.
De plichtsgetrouwen zijn maatschappelijk betrokken, vooral bij de directe
leefomgeving. Ze hebben traditionele normen en waarden en geloof speelt hierin
een belangrijke rol. Ze leven een rustig leven en zijn behoudend ingesteld voor wat
betreft verandering. Deze groep heeft behoefte aan een eenvoudige boodschap die
inspeelt op hun gevoel.
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De buitenstaanders zoeken naar erkenning, omdat ze zich ondergewaardeerd
voelen in de maatschappij. Ze leven een risicomijdend leven en zijn materialistisch
ingesteld. Deze groep is gevoelig voor een boodschap met charismatische figuren.

Deze groep bestaat uit de milieus ‘Nieuwe conservatieven’, ‘Kosmopolieten’ en
‘Postmaterialisten’.

Kenmerken burgerschapsstijlen

21 (Motivaction International, 2013)
22 (Motivaction International, 2013)
23 (Motivaction International, 2013)

Deelvraag 2

Pragmatici
Deze groep bestaat uit de milieus ‘Opwaarts mobielen’ en ‘Postmoderne
hedonisten’.
De pragmatici zijn individualistisch ingesteld en willen zichzelf ontplooien. Enerzijds
door een goede carrière en veel consumeren, maar anderzijds door vrij te zijn en
zichzelf te onderscheiden in de maatschappij. Deze groep is moeilijk te bereiken,
maar hecht er waarde aan of de boodschap persoonlijk relevant is.
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Deelvraag 2
Om meer te weten te komen over het Mentality-model en de inwoners van Balkbrug, interviewde ik
Ferenc van Damme. Hij werkt bij de provincie Overijssel op de communicatieafdeling en werkt daar met
het Mentality-model.
Ferenc en ik kwamen tot de conclusie dat ik vier persona’s kan ontwikkelen die elk een
burgerschapsstijl vertegenwoordigen. Op deze manier worden alle inwoners in Balkbrug op hun eigen
manier bereikt en ontvangen zij informatie die voor hen relevant is:
•
•
•
•
•

De Plichtsgetrouwen zijn geïnteresseerd in alle (politieke) mededelingen die op het
communicatieplatform staan;
De Buitenstaanders zijn geïnteresseerd in het communicatieplatform als hun naasten er wat aan
hebben, bijvoorbeeld dat ze kunnen stemmen op een tekenwedstrijd van hun kind;
De Verantwoordelijken gebruiken het communicatieplatform om iedereen op de hoogte te brengen
van wat er speelt in Balkbrug
24
De Pragmatici willen door middel van het communicatieplatform continu up to date blijven.

Deelvraag 2
Ingrid vertelde me dat Balkbrug in totaal 3730 inwoners heeft. Bouwnijverheid, groot- en
detailhandel en vervoer en opslag zijn de meest uitgevoerde beroepen onder de inwoners van
Balkbrug. Ingrid stuurde me een indeling per
Leeftijdscategorie Aantal inwoners Percentage
leeftijdscategorie van de inwoners van Balkbrug. 0-20 jaar
947
25,3 %
Ook hieruit blijkt dat er vergrijzing plaatsvindt in
21-50
jaar
1286
34,4 %
26
Balkbrug.
51 + jaar
1498
40,3 %
Benieuwd welke vragen ik Ferenc, Jessica en Ingrid heb gesteld en hoe ik tot deze vragen ben
gekomen? Kijk dan in de bijlagen op pagina 53 en 54.
Op basis van de interviews met Ferenc van Damme, Jessica Winter en Ingrid Franke maakte ik vier
concepten van persona’s; het antwoord op de tweede deelvraag. Ik gebruikte heel simpele poppetjes
en noemde de interesses van de persona’s, van welke kanalen zij gebruik maken en op welke manier
deze persona’s aangesproken willen worden:

Naast Ferenc, interviewde ik ook Jessica Winter. Zij is hoofd communicatie bij Landschap Overijssel en
ze doet daar ook vrijwilligerswerk. In 2013 heeft het Landschap een onderzoek uit laten voeren door
Mentality, die gericht was op hun eigen achterban.
Net als Ferenc, lijkt het Jessica ook goed om voor elke burgerschapsstijl een persona te ontwikkelen. Ze
zei dat ik erop moest letten dat de interesse in activiteiten en informatiebehoefte van elkaar verschillen,
maar dat ik deze niet zwart-wit moet zien. Ook noemde ze dat er bij het organiseren van een evenement
goed rekening gehouden moet worden met de verschillende wensen van de vier burgerschapsstijlen,
25
zodat deze aspecten ook in de uitnodiging benoemd kunnen worden.
Inmiddels wist ik al best veel over het Mentality-model en de inwoners van Balkbrug. Ik wist alleen
nog niet veel over de demografische gegevens van Balkbrug. Om hier meer over te weten te komen,
interviewde ik Ingrid Franke. Zij is het eerste aanspreekpunt tussen het Plaatselijk Belang Balkbrug en de
gemeente Hardenberg.

40

24 (Damme, 2016)
25 (Winter, 2016)
26 (Franke, 2016)
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Deelvraag 3
‘Hoe vertaalt de opgedane kennis zich naar de inrichting voor het
communicatieplatform?’
Ferenc van Damme noemde in zijn gastcollege op Hogeschool Windesheim een citaat van Mahatma
Gandhi: “Als je iets voor mij doet, maar niet met mij, doe je iets tegen mij.” Hij bedoelde daarmee dat
wanneer je iets ontwikkelt voor een groep mensen, dat je deze groep ook betrekt in het proces.
Ik bedacht me toen dat ik wel heel leuk een communicatieplatform kan maken met de coalitie, maar
het heeft alleen zin als de inwoners van Balkbrug hier ook achter staan en zich kunnen vinden in de
persona’s. Daarom toetste ik de concepten van mijn persona’s met de inwoners van Balkbrug. Als je
wilt weten welke vragen ik de inwoners heb gesteld, kun je dit in de bijlagen op pagina 53 en 54 lezen. Ik
wilde uit elke burgerschapsstijl minimaal twee personen opzoeken en interviewen aan de hand van de
Empathy Map en het Johari venster. Het Johari venster vertelt meer over de relaties die je met anderen
27
hebt, waardoor je deze kunt verbeteren.

Het Johari venster

28 - De Empathy Map van Klaas Weima

Het vinden van twee personen uit elke burgerschapsstijl bleek wat lastiger dan gedacht. De
Buitenstaanders en Verantwoordelijken had ik zo gevonden, maar de Pragmatici en Plichtsgetrouwen
waren moeilijker te vinden. Ik merkte dat de Plichtsgetrouwen die ik benaderde, terughoudend waren. Ze
gaven aan dat ze mijn vragen waarschijnlijk niet konden beantwoorden. Hierdoor ben ik toch weer wat
extra te weten gekomen over deze groep.
Rechts bij de briefjes zie je een categorie ‘Uitzondering’. Dit is de groep mensen waarbij ik ervan
overtuigd was dat ik met Plichtsgetrouwen te maken had, maar dit bleken allemaal Verantwoordelijken
te zijn. Op dat moment legde ik ook de link dat er ondanks de vergrijzing in Balkbrug mogelijk weinig
Plichtsgetrouwen woonden: veel ouderen in Balkbrug ontvangen hun informatie wel via de krant en
e-mail, maar passen qua leefstijl veel meer bij de Verantwoordelijken omdat ze mee gaan met de tijd.
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27 (Hendrikse, 2014)
28 (Bland, 2012)

Deelvraag 3
Met deze interviews
heb ik mijn concepten
van de persona’s
goed kunnen toetsen
en aan kunnen vullen
tot de persona’s die
ik uiteindelijk heb
ontwikkeld.
Het team van AIDA
Communicatie
zorgde voor het
draagvlak onder
de ontvangers van
informatie. Ze gingen
met enquêtes het
dorp in om te vragen
wat de behoeftes zijn
van deze mensen
voor wat betreft het
communicatieplatform.
Tegelijkertijd verkreeg
ik ook meer informatie
om mijn persona’s in te
vullen.
Het team van Online
Communicatie zorgde
voor het draagvlak
onder de leveranciers van informatie. Het is namelijk ook van belang dat de bedrijven, verenigingen en
stichtingen in het dorp weten van het nieuwe communicatieplatform. De resultaten van beide enquêtes
kun je vinden in de bijlagen op pagina 48 en 49.
Het wordt een multichannel communicatieplatform, die ontwikkeld wordt in drie fases:
1. Website Infobrug, open en besloten Facebookgroep, Instagram, schermen, nieuwsbrief,
bijeenkomst, bestaande krant en persoonlijke communicatie (‘straatpraat’)
2. LinkedIn, flyer, e-mail en poster
3. Eigen krantje, een App, Twitter en uitbreiding van de website van Infobrug
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Ontwerp persona’s

Ontwerp persona’s

Zoals je op de vorige pagina’s kon lezen, heb ik verschillende soorten onderzoek uitgevoerd om tot het
gedrag van mijn persona’s te komen. Daarbij miste ik alleen nog één belangrijk aspect: het uiterlijk en de
kenmerken van mijn persona’s. Hieronder staan een aantal vragen waar ik antwoord op geef.

De keuze voor cartoons
Mensen associëren zich snel met een ‘echt’ persoon en hebben dan ook snel een mening klaarliggen
omdat ze misschien iemand kennen die erop lijkt. Dit wilde ik voorkomen en daarom koos ik voor
cartoons.

De keuze voor een man of vrouw
Uit het interview dat ik met Ferenc van Damme had, noemde hij dat hij een Plichtsgetrouwe voor zich
ziet als een gepensioneerde man rond de 65 jaar. Eigenlijk kon ik me hier wel in vinden en is Jos een
gepensioneerde man van 65 geworden. Het geslacht constant afwisselen vond ik wel heel gemaakt, dus
toen is de verdeling ‘man – vrouw – vrouw – man’ eruit gekomen.

De keuze voor de
leeftijd

De belangrijkste voorwaarde bij het kiezen van namen was dat ik de desbetreffende naam niet kon
associëren met een inwoner van Balkbrug die ik kende. Zo bleven de persona’s voor mezelf ook zo
objectief mogelijk en kon ik geen kenmerken opschrijven op basis van vooroordelen. Ook keek ik rond
op websites van veel voorkomende namen rondom een bepaalde leeftijd.

De keuze voor de beroepen
Uit het interview met Ingrid Franke en de link van de provincie Overijssel die ze me doorstuurde, maakte
ik op dat bouwnijverheid, groot- en detailhandel en vervoer en opslag de meest uitgevoerde beroepen
zijn in Balkbrug. Dat is de reden dat ik van Jos een gepensioneerde timmerman maakte en dat de
mannen van Sandra en Claudia buschauffeur en uitvoerder zijn. Sandra werkt bij de Carinova, ook een
belangrijke stichting in Balkbrug en Claudia is architect. Zo kan zij later eventueel nog ingezet worden
voor de Balkbrugse Ondernemersvereniging (BOV) als rolmodel. Arjan studeert Bedrijfseconomie op
Hogeschool Windesheim in Zwolle, zodat je ook de kijk van een student op Balkbrug hebt.

Verdeling Mentality per generatie in de provincie Overijssel

In de grafiek staat
een verdeling van
leeftijden per milieu
en dit nam ik als
leidraad. Ik keek bij
welke generaties de
milieus het grootst
zijn en op basis
hiervan bedacht ik
de leeftijden bij de
persona’s:
• Jos
65
• Sandra
48
• Claudia
36
• Arjan
19
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De keuze voor de naam

29 (Damme, Elimineer ‘De Burger’!, 2016)

De keuze voor de kleren en accessoires

Gemaksgeoriënteerden

Een bril past goed bij Jos gezien zijn leeftijd en hij houdt van kranten en boeken lezen. Een hond past
goed bij Sandra, omdat ze van gezellige babbeltjes en lopen houdt en het Reestdal zo meer naar voren
komt. Een kind past goed bij Claudia, omdat ze zich verantwoordelijk voelt voor de toekomst van haar
kinderen en haar zoontje zorgt voor herkenning bij de voetballers in Balkbrug. Een telefoon past goed bij
Arjan, omdat hij veel gebruik maakt van sociale media en WhatsApp.

Postmoderne Hedonisten
Kosmopolieten
Traditionele Burgerij
Nieuwe Conservatieven
Postmaterialisten
Opwaarts Mobielen
Moderne Burgerij

29 - Verdeling Mentality per generatie
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Bronvermelding

Bronvermelding

Een groot deel van deze gids kon ik invullen door eigen onderzoek, maar ik maakte ook gebruik van
bestaande theorieën. Deze theorieën staan hier op een rijtje:

Motivaction International. (2013, februari 13). Toolbox Mentality: doelgroepgerichte communicatie.
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Belleghem, S. V. (2012). De Conversation Company. Leuven: Uitgeverij Lannoo nv.

Nouhuys, v. R. (2011, maart 29). Customer Journey Mapping: klantervaring als inspiratie voor strategie
en ontwerp. Opgeroepen op maart 21, 2016, van Frankwatching: http://www.frankwatching.com/
archive/2011/03/29/customer-journey-mapping-klantervaring-als-inspiratie-voor-strategie-enontwerp/

Bland, D. (2012, juni 25). Agile Coaching Tip: What Is an Empathy Map? Opgeroepen op maart 10, 2016,
van SolutionsIQ: http://www.solutionsiq.com/what-is-an-empathy-map/
Boer, P. d., & Wijnands, W. (2015). Scrum in actie. Amsterdam: Business contact.
Damme, F. v. (2016). Elimineer ‘De Burger’! Elimineer de Burger (pp. 27-31). Zwolle: Provincie Overijssel.
Damme, F. v. (2016, maart 30). Mentality in Balkbrug. (N. Welleweerd, Interviewer)
Datishelder.com Trap van eigenaarschap. Weg met die participatieladder?

Riezebos, R., & Grinten, J. v. (2012). Positioneren; stappenplan voor een scherpe positionering. Den
Haag: Boom Lemma Uitgevers.
Rijksoverheid. (2013). Deel je rijk - relevante trends voor overheidscommunicatie. Opgeroepen op
februari 17, 2016, van Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/06/27/
deel-je-rijk-relevante-trends-voor-overheidscommunicatie

Extercatte, C. (2016, februari 18). DESTEP-analyse. (N. Welleweerd, Interviewer)

Ruler, B. v. (1998). Het Communicatiekruispunt. Opgeroepen op februari 22, 2016, van Betteke van
Ruler: http://bettekevanruler.nl/communicatiekruispunt/

Franke, I. (2016, april 28). Demografische gegevens Balkbrug. (N. Welleweerd, Interviewer)

Ruler, B. v. (2013). Reflectieve Communicatie Scrum. Amsterdam: Adfo Groep BV.

Godin, S. (2008). Tribes. Utrecht: A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht.

Weima, K. (2015). Verdiende aandacht. Amsterdam: Bruna Uitgevers B.V.

Hendrikse, K. (2014, april 3). Nieuws en opinie. Opgeroepen op april 14, 2016, van witcommunicatie:
http://witcommunicatie.nl/johari-venster/

Winter, J. (2016, april 12). Mentality in Balkbrug. (N. Welleweerd, Interviewer)

InfoNu. (2008). Uitleg van DESTEP analyse (externe analyse). Opgeroepen op maart 10, 2016, van
InfoNu: http://zakelijk.infonu.nl/marketing/24462-uitleg-van-de-destep-analyse-externe-analyse.html

WRR. (2013). Toezien op publieke belangen. Opgeroepen op juni 15, 2016, van WRR: http://
www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/R89_Toezien_op_publieke_belangen.pdf

Meer, S. v. (2014, december 10). Zo maak je levensechte persona’s zonder duur gebruikersonderzoek.
Opgeroepen op maart 21, 2016, van Frankwatching: http://www.frankwatching.com/
archive/2014/12/10/zo-maak-je-levensechte-personas-zonder-duur-gebruikersonderzoek/
Motivaction International. (2016). Mentality. Opgeroepen op maart 10, 2016, van Motivaction: http://
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Enquête AIDA Communicatie
Bij de derde deelvraag
benoemde ik dat ik
interterviews had afgenomen
met de inwoners van Balkbrug
om mijn persona’s te testen.
Daarnaast was er ook nog een
team van AIDA Communicatie,
bestaande uit Nina, Lauri
en Irene, die met enquêtes
het dorp in gingen om nog
meer te weten te komen over
de inwoners van Balkbrug.
Deze enquête leverde maar
liefst 111 respondenten
op. Bovendien werd er ook
een jongerenevenement
georganiseerd door de
inwoners van Balkbrug,
genaamd ‘BOOST!’. Op dit
evenement zijn er 77 enquêtes
ingevuld door de jongeren. De
resultaten van beide enquêtes
heeft het team van AIDA
Communicatie verzameld
en samengevoegd op de
infographic die je hiernaast
ziet.
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In de infographic staat nuttige
informatie die ik meenam in
mijn advies:
• Inwoners vinden dat ze
goed op de hoogte zijn
• Het meestgebruikte kanaal
is Facebook
• Er is draagvlak voor het
communicatieplatform

Enquête Online Communicatie
Op de linkerpagina zie je de
resultaten van de enquêtes die
onder de inwoners van Balkbrug
zijn verspreid. Deze inwoners
zijn hoofdzakelijk ontvangers
van informatie, maar bij die
enquête zijn de leveranciers van
informatie niet meegenomen.
Dat is waar het team van Online
Communicatie, bestaande uit
Ellen, Danique, Phien, Timo
en Roy, zich mee bezig heeft
gehouden. Zij zijn langs de
ondernemers, verenigingen en
stichtingen in het dorp gegaan
en dat leverde 25 respondenten
op. De resultaten zijn verzameld
in de infographic die je hiernaast
ziet.
In de infographic staat nuttige
informatie die ik meenam in mijn
advies:
• De organisaties vinden het
belangrijk dat inwoners op
de hoogte zijn
• Het meestgebruikte kanaal
is de website van Infobrug
• Er is draagvlak voor het
communicatieplatform
• Er komt een freemium model
als verdienmodel voor het
platform
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Scrummen

Scrummen
Bij mijn advies hoe je het communicatieplatform up-to-date kunt houden, vertelde ik dat scrummen een
goede werkwijze is. Gedurende mijn afstudeertraject maakte ik zelf ook gebruik van scrummen. Ik laat je
hier zien hoe ik dit deed:
Om te beginnen maakte ik een globale tijdlijn waarin de deadlines
van mezelf stonden (groen en geel) en de deadlines vanuit
Hogeschool Windesheim (roze). Zo zag ik in één oogopslag wat ik
wanneer af moest hebben.

Een globale planning

Vervolgens maakte ik een ‘Ijsberg’. Bovenin de ijsberg staat waar
ik meteen mee kon beginnen. In de middelste laag staat wat ik
allemaal op wilde leveren aan het einde van mijn afstudeertraject,
maar waar ik meteen mee kon beginnen. In de onderste laag van
de ijsberg staat wanneer het afstudeertraject voor mij geslaagd is.

Om voor mezelf het overzicht te bewaren, maakte ik toen ik aan
mijn tweede en derde deelvraag begon een nieuwe ijsberg. Zo
zag ik ook meteen weer wat ik eerst kon doen en wat daarna.

Aangezien ik erg veel verschillende taken had voor mijn tweede
en derde deelvraag, deelde ik deze taken op in verschillende
kleuren bij mijn ‘to-do-lijstje’

Wat heb je nodig om hier zelf mee te werken:
De Ijsberg
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De to-do-lijst

Wat in de bovenste laag van mijn ijsberg stond, deelde ik op
in verschillende deeltaken. Deze deeltaken sorteerde ik onder ‘To
do’, ‘Busy’ en ‘Done’. Zo kreeg ik voor mezelf een goed overzicht
waar ik nog aan kon beginnen, waar ik al mee bezig was en wat ik al
af had.

•
•
•

De Ijsberg van deelvraag twee en drie

De to-do-lijst van deelvraag twee en drie

Grote vellen papier
Verschillende kleuren notitieblaadjes
Een stift

In drie stappen scrummen:
1. Maak een globale planning met de belangrijkste deadlines
2. Maak een ijsberg en zet hierin waar je meteen aan kunt beginnen, waar je later pas aan kunt
beginnen en wanneer het project geslaagd is
3. Maak een ‘to-do-lijst’ en deel de taken uit de bovenste laag van de ijsberg op in deeltaken. Houd
vervolgens voor jezelf bij wanneer je iets kunt verschuiven naar ‘ busy’ of ‘done’ en je scrumt!
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Topiclijsten interviews

Topiclijsten interviews

Op deze pagina’s zie je de topiclijsten die ik maakte voordat ik de interviews ging houden. Bovenin de
topiclijst staat wat al bekend bij me was en wat ik wilde toetsen bij de mensen die ik ging interviewen.
Onderin de topiclijst stond wat nog onbekend voor me was. Dit wilde ik onderzoeken met behulp van de
interviews.
Hiernaast zie je de topiclijst voor mijn interviews met Ferenc van
Damme en Jessica Winter. Ik wilde graag wat meer te weten komen
over wat het Mentality-model zegt over de inwoners van Balkbrug.

Hiernaast zie je de topiclijst voor mijn interview met Ingrid Franke.
Door de eerdere interviews met Ferenc en Jessica, wist ik al best
veel over de leefstijl van de inwoners van Balkbrug en hun gebruik
van het communicatieplatform. Om de persona’s nog wat meer leven
in te blazen, interviewde ik Ingrid Franke. Zo wilde ik graag weten
hoeveel inwoners er in Balkbrug wonen, wat de leeftijdscategorieën
zijn en welke beroepen de inwoners zoal uitoefenen.
Met behulp van de informatie die Ingrid Franke me gaf, kon ik een
leeftijd en een beroep toekennen aan mijn persona’s.

Voordat ik ze ging interviewen, wist ik al het een en ander over het
Mentality-model. Dat zie je ook aan de hoeveelheid briefjes die in de
bovenste laag van mijn topiclijst staat.
Er waren nog wel een paar dingen die ik nog niet wist, bijvoorbeeld wat
de leefstijl van de inwoners van Balkbrug was en hoe zij gebruik zouden
maken van het communicatieplatform.
Door Ferenc van Damme en Jessica Winter te interviewen, kreeg ik
antwoorden op de vragen die ik graag wilde hebben en kon ik mijn
persona’s invullen op basis van de informatie die ze me gaven.

De topiclijst van de demografische gegevens

De topiclijst van het Mentality-model

Hiernaast zie je de topiclijst voor mijn interview met de inwoners van
Balkbrug. Inmiddels had ik concepten van persona’s gemaakt op
basis van de vier burgerschapsstijlen van het Mentality-model.
Deze concepten wilde ik graag toetsen met de inwoners van
Balkbrug en dit deed ik aan de hand van de Empathy-map en het
Johari venster.
Ik interviewde mensen uit Balkbrug die zelf ook veel inwoners
kennen, omdat ze bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebben.
Door deze interviews kreeg ik nog meer informatie over de inwoners
van Balkbrug en kon ik mijn persona’s nog realistischer invullen.
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De topiclijst van de interviews met inwoners
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Behoeftes Coalitie Balkbrug 2025
Aan het begin van het boekje zag je de infographic van Balkbrug 2025. Hierin staan twee
scenarios’ waarin ik de relevantie en urgentie van het communicatieplatform vertel. Deze
scenario’s baseerde ik op wat er uit het Dorpsgesprek in juni 2015 kwam.
Door de bijeenkomsten over het communicatieplatform en gesprekken die ik met de Coalitie
Balkbrug 2025 voerde, leerde ik de coalitie kennen als gezellige mensen met een hart voor
hun dorp en goede ideeën. Elke groep heeft zo zijn eigen behoeftes om in de coalitie te zitten
en deze behoeftes lijken meer op elkaar dan de groepen in eerste instantie van elkaar gedacht
hadden. De overeenkomsten maakte ik in de afbeelding hieronder inzichtelijk. Daarnaast vertel
ik nog de bijdrage die iedere groep kan leveren en wat zij gezamenlijk kunnen betekenen voor
een goede samenwerking. Tot slot schreef ik op wat de groepen nog kunnen verbeteren,
zodat er een optimale samenwerking komt.

Draagvlak creëren
Bij mijn advies noem ik dat het erg belangrijk is dat de coalitie en de redactie van Infobrug
eigenaarschap nemen op het beheer en de ontwikkeling van het communicatieplatform. Ik liet
de ‘trap van eigenaarschap’ zien. Gedurende mijn afstudeertraject creëerde ik draagvlak voor
het eigenaarschap bij de coalitie door ze maandelijks te informeren en in gesprek te gaan. Ik nam ze
mee in mijn proces en liet ze feedback geven, zodat ik goed voor ogen had waar de coalitie behoefte
aan heeft. Daarnaast kon de coalitie wennen aan het idee van een nieuw communicatieplatform en het
werken met persona’s. Het proces van draagvlak creëren zag er zo uit:
“Is zo’n platform
wel nodig?”

“Wat houdt dat in;
doelgroepdenken
volgens Mentality?”

“Eigenlijk verschillen wij
als coalitie niet zoveel
van elkaar.”
“Waarom gaan we met
persona’s werken? Het
gaat om de website”

“Die poppetjes zijn
best handig!”
“Iedereen ontvangt op
zijn eigen manier het
nieuws”

“De betrokkenheid
in Balkbrug wordt
vergroot door het
communicatieplatform!”

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Start
samenwerking
coalitie

Eerste presentatie
voor de coalitie met
de meiden van AIDA

Persona’s
ontwikkelen

Presenteren en uitleg
persona’s Balkbrug

Redactie vormen

Realisatie van Quickfix
website Infobrug

Eindpresentatie en
ruimte voor feedback

Deelsessie met
inwoners en
betrokkenen

Om de coalitie kennis te laten maken met het
Mentality-model, liet ik hen de Mentality-test
maken. Op deze manier zagen zij bij welke persona
zij horen en kwamen ze er ook achter dat ze
helemaal niet zoveel van elkaar verschillen qua
leefstijl. Het was leuk om deze reacties te zien en
nuttig om elkaar beter te begrijpen.
•
•
•
•
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Overzicht van de behoeftes, bijdrage en ‘beter maken’ van de Coalitie Balkbrug 2025

Het gele poppetje hoort bij Jos
Het blauwe poppetje hoort bij Sandra
Het rode poppetje hoort bij Claudia
Het groene poppetje hoort bij Arjan

Burgerschapsstijlen van de coalitie
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Hoe nu verder?
Het afgelopen half jaar
‘Een vernieuwend en effectief advies voor het communicatieplatform, waar zowel de Coalitie Balkbrug
2025 als Hogeschool Windesheim tevreden mee is.’ Dat wilde ik opleveren aan het einde van mijn
afstudeertraject. Ik vond het een ontzettend leuke uitdaging en ik heb veel geleerd van dit traject. Mijn
advies is niet alleen relevant voor Balkbrug, maar voor alle dorpen en steden in Overijssel.

Al met al ontwikkelde ik een waardevol advies, maar ik wil ook even benoemen dat ik dit niet in mijn
eentje voor elkaar heb gekregen. Hieronder staan een aantal mensen die ik graag wil bedanken!
Major AIDA Communicatie - Hogeschool Windesheim
Nina van der Velden
Lauri Dreijerink
Irene van Oostrum

Deze nieuwe manier van werken vroeg ook om een heel ander product en een andere manier van
een scriptie schrijven. Het eindresultaat is deze gids waarin ik de werking van de persona’s en het
communicatieplatform uitleg. Bovendien komt er op 23 juni een deelbijeenkomst voor de inwoners van
Balkbrug en de betrokkenen waarbij ik hen vertel over het nieuwe communicatieplatform. Daarnaast
komt de toneelgroep Dito Balkbrug mijn persona’s naspelen om het verhaal nog beter over te brengen.

Minor Online Communicatie - Hogeschool Windesheim

Ik wil wel even benoemen dat de persona’s niet heel zwart-wit gezien hoeven te worden. Daarnaast
is het ook niet nodig dat inwoners zich gaan vergelijken met één specifiek persona. Als je rekening
houdt met alle vier de persona’s dan neem je ook meteen de inwoners mee die tussen twee personen
in zitten qua leefstijl. Hier kwam ik ook achter tijdens de interviews die ik met de inwoners van
Balkbrug hield. Na een paar interviews wist ik op basis van een gesprek met een inwoner al tot welke
burgerschapsstijl van Mentality zij behoorden, nog voordat zij zelf de Mentality-test in hadden gevuld.

Coaches

Het komende half jaar
Ik ben bijna klaar met afstuderen en dat betekent dat de Coalitie Balkbrug 2025 zelf de touwtjes in
handen gaat nemen en de volgende zaken gaat realiseren:
• In juli 2016 wordt de redactie vergroot en worden er heldere afspraken gemaakt over de rollen, de
doelen en de contentplanning.
• Van juli tot september 2016 worden de leveranciers betrokken in het proces en ontstaat er
bewustwording van de impact van het communicatieplatform
• In december 2016 is er een reflectie op de samenwerking van afgelopen periode en fase één. Dan
gaat fase twee van start!
Ik wens de coalitie en de redactie een gezellige en leerzame fase toe en ik heb er alle vertrouwen
in dat het helemaal goed gaat komen met het communicatieplatform en de betrokkenheid voor de
toekomstvraagstukken in Balkbrug! En vergeet op zijn tijd niet gezellig een borreltje met elkaar te
drinken, want plezier hebben is ook erg belangrijk!
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Bedankt!

Ellen van de Belt
Danique Jans
Phien van der Veer
Roy Neulen
Timo van Dam

Charlotte Extercatte
Pascal de Vries		

- AmbassadorWise
- Hogeschool Windesheim

Geïnterviewden

Ferenc van Damme
Jessica Winter
Ingrid Franke
Inwoners van Balkbrug
Piet Poelstra			
Jeroen Slager
Theo Hof 		 Narri Ganpat
Ronald Folders		 Henk Brouwer
Regina ten Kate
Moniek Scholte
Sjoukje de Haan
Jan Smits
Hans Berkenbos Lajos Slomp
Lydia Buiter		
Sander Mastenbroek
Rowa Bakema		
Toneelgroep Dito
Nouwels Logopedie
Jeroen Slager		
Pauline Senf		
Sjoukje de Haan		

Zij informeerden de ondernemers, verenigingen
en stichtingen in Balkbrug over het nieuwe
communicatieplatform.
Beide studentengroepen creëerden ook
draagvlak voor het communicatieplatform.
Charlotte en Pascal daagden me uit om buiten
de lijntjes van school te kleuren. Zij hielpen me
waar nodig en daar ben ik ze erg dankbaar voor!
Zij maakten tijd voor me vrij, zodat ik ze kon
interviewen. Zij gaven mij de antwoorden die ik
nodig had om mijn persona’s compleet te maken.

Coalitie Balkbrug 2025

Verdere bedankjes

Zij voerden een Quickfix uit voor de website van
Infobrug en hielpen mij om de informatiebehoefte
van de inwoners van Balkbrug in kaart te brengen.

Ceesjos Verbeek
Charlotte Extercatte
Maria Compagner
Annemieke Stegerman
Angelique Holtman
Jeffrey Zwiers

- Buiter Beton
- Halte 2
- Stagiaire Halte 2
- Camping het Reestdal
- Vechtdalacademie
- Vechtdalacademie

Zij maakten tijd vrij en waren aanwezig bij een
aantal avonden om te luisteren naar wat de
medestudenten en ik te vertellen hadden. Zij
stelden kritische vragen, waardoor mijn product
beter is geworden.

Lydia stelde het kantoor voor mijn beschikbaar
Sander liet me werken achter zijn computers
Rowa hielp me bij het ontwikkelen van persona’s
Zij spelen mijn persona’s op 23 juni
Zij gaven een cursus ‘presenteren’
Hij verzorgde mijn eten op voor de bijeenkomsten
Zij verzorgden het contact tussen Windesheim en
Balkbrug
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Nicole Welleweerd
Afstuderen in een dorp, dat hoor je niet vaak en dat is ook best uniek. Hier was best wat lef voor nodig,
want had geen idee hoe dit uit zou pakken en wat ik kon verwachten. Inmiddels zijn we al weer vijf
maanden verder en heb ik ontzettend veel geleerd in deze periode, waaronder ‘scrummen’, draagvlak
creëren en ‘out of the box-denken’. Al met al hebben deze kwaliteiten me geholpen om deze gids voor
de Coalitie Balkbrug 2025 en de redactie van Infobrug te maken, waar ik trots op ben!

Een relevant communicatievraagstuk
Ik hield me de afgelopen vijf maanden bezig met een relevant vraagstuk; niet alleen voor Balkbrug,
maar ook voor de gemeente Hardenberg, de provincie Overijssel en de rest van Nederland. De
rol van de overheid en de inwoners is sterk aan het veranderen en daar hoort een nieuwe manier
van communiceren bij. Ik adviseerde de Coalitie Balkbrug 2025 hoe zij met behulp van een
communicatieplatform de betrokkenheid voor de toekomstvraagstukken kunnen vergroten. Om een
goed advies te kunnen geven voor de invulling van het communicatieplatform, wilde ik eerst weten
voor wie ik het platform ontwikkelde. Daarom deed ik onderzoek naar de leefstijl van de inwoners van
Balkbrug en op basis daarvan ontwikkelde ik de vier persona’s.

Nicole Welleweerd
Ik ben klaar voor de arbeidsmarkt!
Na deze leuke en leerzame periode ben ik klaar voor de arbeidsmarkt! Start ik een eigen
ondernemening of ga ik werken in dienstverband? Dat is een vraag waar ik zelf het antwoord ook nog
niet helemaal op weet. Wel weet ik dat ik door wil gaan om de betrokkenheid te vergroten met behulp
van contentmarketing. Ik weet daar inmiddels veel vanaf en ik wil die kennis graag delen met de rest
van Nederland.
Vind jij dit boekje interessant en
wil je me helpen om mijn kennis te
delen? Dat kan via onderstaande
sociale media!

Nicole Welleweerd

Mijn vaardigheden
Ik kan nu op basis van een situatieanalyse een adviesvraag formuleren en deze doorvertalen naar een
onderzoeksvraag en concrete acties. Gedurende zo’n traject kan ik draagvlak creëren met behulp de
scrum-methode en zorg ik voor eigenaarschap bij de opdrachtgever. Op deze manier leer je elkaar nog
beter kennen en reflecteer je constant op het proces. Ik weet mijn advies in een leuk jasje te steken,
zodat het ook aantrekkelijk en interessant blijft om te lezen. Bovendien weet ik mijn proces altijd goed
te bewaken en zet ik graag een stapje harder om mijn doel te behalen.

Nicole Welleweerd

Nicole Welleweerd

@NicoWelleweerd
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