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1 Inleiding 
Het gebruik van multimedia op het internet heeft de afgelopen jaren een razendsnelle 
ontwikkeling doorgemaakt. Het aantal gebruikers van YouTube is de afgelopen maanden 
explosief gestegen. Daarnaast wordt er door nieuwe (Joost: lees Skype) en gevestigde 
partijen (KPN) druk geëxperimenteerd met IP-TV, zowel voor conventionele computers als 
voor handhelds (DVB-H). Ook in verschillende maatschappelijke sectoren wordt inmiddels 
veelvuldig op innovatieve wijze gebruik gemaakt van multimedia. Colleges die het 
Massachusetts Institute of Technology integraal op haar website heeft gezet worden 
massaal gedownload. In de zorg biedt Hotline to home in Nederland een directe 
videoverbinding over het internet tussen patiënten en hun familieleden. Op SecondLife 
wordt inmiddels ook door overheden (gemeente Zoetermeer en gemeente Den Haag) druk 
geëxperimenteerd. Het inburgeringsloket is een vroeg voorbeeld van inzet van multimedia 
door de overheid. Ook webcasts van vergaderingen van bestuurlijke gremia kennen we al 
langere tijd. Meer recente toepassingen zijn applicaties als ReadSpeaker die teksten van 
websites integraal kunnen voorlezen in tientallen talen, of voorlichtingssites zoals 
jijmoetlangerleren.nl waarin jongeren hun eigen campagnefilmjes kunnen uploaden om 
een prijs te winnen.  

In schril contrast met deze voorbeelden staat de algemene ontwikkeling van elektronische 
dienstverlening door de overheid in Nederland. Hier betreft het over het algemeen 
degelijke maar ietwat saaie websites waarin (nog) niet of nauwelijks van multimedia 
gebruik wordt gemaakt. De sites zijn overwegend tekstgebaseerd met hier een daar een 
plaatje. Overigens zouden we niet willen zeggen dat de overheid in haar ontwikkeling van 
dienstverlening blindelings de laatste technologische trends zou moeten volgen. De 
toepassing van ‘rich content’ zoals multimedia is bepaald geen sinecure en kan voor 
gebruikers drempels opwerpen. Uitgangspunt voor communicatie en dienstverlening zal 
altijd zijn dat verschillende doelen en situaties vragen om verschillende media – of een mix 
van media. De kwaliteit van communicatie (zie hierna) wordt bepaald door de mate waarin 
een medium geschikt is om een boodschap over te brengen. Hoe ‘rijker’ het medium, hoe 
groter de capaciteit om begrip en verheldering in complexe materies te brengen in een 
bepaalde tijdspanne. Dat maakt het gebruik tegelijkertijd ook ingewikkeld want er moet 
tenminste op vier factoren afstemming worden bereikt (interactiviteit, verbale mogelijkhe
den, taalvariatie, socio-emotionele factoren), en daarnaast nog tussen de verschillende 
media1. 

Een van de redenen waarom multimedia nog niet veel wordt gebruikt in elektronische 
dienstverlening door de overheid is omdat de (veronderstelde) meerwaarde niet altijd 
opweegt tegen de meerkosten. Ook missen er goede voorbeelden en daarmee overtui
gingskracht. Op dat punt grijpt dit onderzoek aan. De redenering is als volgt: Gebruik van 
multimedia kan leiden tot een verbetering in communicatie. Die verbeterde communicatie 
kan vervolgens leiden tot een verbeterde dienstverlening. Op die relatie willen we in dit 
onderzoek meer zicht krijgen. Immers, de toepassing van multimedia verhoogt de kwaliteit 
van de communicatie niet zonder meer. Daarnaast speelt communicatie niet in elk soort 
elektronische dienstverlening een even grote rol. 

1 Over de zg. media richness theory zie onder andere Daft & Lengel (1984 en 1987), Fulk (1987), en 
Rice & Shook (1990). 
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De werkhypothese is dus dat het gebruik van multimedia, mits op de juiste manier 
toegepast, zowel de efficiency als de effectiviteit van elektronische dienstverlening kan 
verhogen, en zo bijdraagt aan een slagvaardiger overheid die met minder mensen meer 
kwaliteit levert. Van efficiencywinst aan de kant van de overheid is sprake als door het  
gebruik van multimedia vragen van burgers worden afgevangen die anders op een andere, 
meer arbeidsintensieve manier, behandeld zouden moeten worden. Aan de kant van de 
burger is sprake van gewin en gemak (en wellicht zelfs administratieve lastenverlichting) 
als zij of hij sneller een complexe boodschap tot zich kan nemen en geen ellenlange 
documenten meer hoeft door te nemen. Dit laatste hangt ook sterk samen met de winst in 
effectiviteit die kan worden bereikt doordat de boodschap die wordt gecommuniceerd beter 
overkomt. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld kwetsbare groepen (slechthorenden en 
slechtzienden, migranten, laaggeletterden) worden bereikt die voorheen buiten de boot 
vielen, of groepen die een betere ‘fit’ hebben met multimedia dan met conventionele media 
(zoals jongeren). 

Gegeven de vragen en ontwikkelingen die hierboven zijn geschetst heeft het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dialogic gevraagd om te onderzoeken of het 
gebruik van multimedia toegevoegde waarde heeft voor de verbetering van overheids
dienstverlening en om waar mogelijk te komen met concrete aanbevelingen. In deze 
rapportage vindt u een verslag van onze bevindingen. 
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2 Doelstelling & onderzoeksvragen 


2.1 Doelstellingen 

De doelstellingen van het onderzoek zijn: 

1.	 Onderzoeken in hoeverre het gebruik van multimedia kan bijdragen aan het 
verbeteren van overheidsdienstverlening; 

2.	 Inventariseren in hoeverre multimedia op dit moment al in overheidsdienstverle
ning wordt toegepast; 

3.	 Formuleren van concrete aanbevelingen voor het gebruik van multimedia ter 
verbetering van overheidsdienstverlening. 

2.2 Afbakening van het onderzoeksdomein en aanpak 

Multimedia is zeer ruim begrip. Het is daarom belangrijk om het onderzoeksdomein goed af 
te bakenen. 

Het onderzoek richt zich op het gebruik van multimedia (door ons opgevat als: meerdere 
informatiemiddelen – zoals (bewegend) beeld, geluid en tekst - combineren tot een 
krachtige boodschap) in (elektronische) overheidsdienstverlening. Uit de inleiding moge 
echter duidelijk zijn geworden dat we bij de verkenning van de laatste ontwikkelingen en 
mogelijkheden niet ontkomen aan een bredere blik. In de private sector is al (veel) meer 
ervaring met het gebruik van multimedia dan in de publieke sector. Bij het opstellen van 
het conceptuele model voor de relatie tussen multimedia Æ communicatie Æ 

dienstverlening zullen we dan ook veelal putten uit communicatieliteratuur. Wel zullen 
we het model specifiek voor overheidsdienstverlening proberen uit te werken. 

De verschillende onderzoekslijnen die we achtereenvolgens hebben gevolgd zijn een 
verkenning van de literatuur, een verkenning in de breedte van bestaande goede 
voorbeelden (in de vorm van het vullen van een database met best practices), een 
verkenning in de diepte van een zevental cases binnen en buiten de overheid en tot slot 
een workshop met experts. 

De inventarisatie van toepassingen en goede voorbeelden waarin multimedia nu al wordt 
gebruikt heeft zich voornamelijk gericht op de overheid. Echter, we hebben ook uitstapjes 
gemaakt naar toepassingen van multimedia in de marktsector – omdat men hier in de 
ontwikkeling al wat verder is. De inventarisatie van best practices in het overheidsdomen is 
niet beperkt gebleven tot de eigen landsgrenzen. Wij hebben ook een korte verkenning 
gedaan van initiatieven in een aantal landen die voorop lopen in e-Government (Z.Korea, 
Singapore, Canada, VS, Australië, VK, Zweden, Finland)2. 

Bij de verkenning in de diepte via de verschillende case studies hebben we ons niet alleen 
gericht op elektronische dienstverlening sec, dat wil zeggen op de elektronische variant 

2 Zie o.a. Accenture (2006), Leadership in Customer Service. Building the Trust; D.M. West et 
al.(2006), Global E-Government 2006, Providence, RI: Brow University; T. Obi et al.(2007), 3rd 

Waseda World e-Government Ranking 2007, Tokyo: Waseda University. 
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van traditionele overheidsdienstverlening (zie bijvoorbeeld het overzicht in de tweejaarlijk
se EC Online Availability of Public Services studies), maar we keken ook breder naar een 
aantal aangrenzende beleidsterreinen. We hebben gekeken naar het gebruik van 
multimedia voor voorlichting en instructie in de volgende sectoren: 

• Onderwijs (Expert in de Klas) 
• Cultuur (Inburgeringsloket) 

Omdat het aantal interessante cases in het overheidsdomein - die we uit de longlist van 
voorbeelden konden selecteren - toch beperkt was, hebben we in overleg met de 
begeleidingscommissie besloten om een drietal cases toe te voegen buiten het domein van 
overheidsdienstverlening. Het gaat daarbij om: 

• Sire 

• Heineken 

• Rabobank 

Tot slot hebben we in overleg met de opdrachtgever besloten om de onderzoeksresultaten 
voor te leggen aan een groep deskundigen in de vorm van een expert workshop. Tijdens 
de workshop hebben we met name ingezoomd op het formuleren van aanbevelingen voor 
de overheid. 

In de komende hoofdstukken doen we separaat verslag van de resultaten van de 
verschillende onderzoekslijnen. In het afsluitende hoofdstuk formuleren we de belangrijk
ste rode draden in termen van conclusies en aanbevelingen. 
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3 Resultaten Literatuurstudie 

De eerste onderzoeksvraag binnen dit onderzoek is: Welke invloed kan het gebruik van 

multimedia hebben op elektronische dienstverlening? Het gaat in deze vraag zowel om de 

invloed in het algemeen als die voor de overheid in het bijzonder. Aan deze onderzoeks

vraag is aandacht besteed door middel van een literatuurstudie, waarbij we (academische) 

literatuur hebben doorgenomen op het terrein van marketing en communicatieweten

schappen. Ook hebben wij naar literatuur gezocht die specifiek betrekking heeft op 

overheidsdienstverlening. 

Mediarijkheid 

Een theorie die goed aansluit bij de problematiek is die van Mediarijkheid (Daft & Lengel, 

1984). De idee bij mediarijkheid is dat een medium rijker is naarmate de capaciteit groter 

is om begrip en verheldering in complexe materies te brengen in een bepaalde tijdspanne. 

Face to face gesprekken behoren, o.a. door hun non-verbale aspecten en interactiviteit, tot 

de rijkste manieren van communiceren. Brieven zijn armer omdat er meer tijd nodig is om 

een boodschap met dezelfde complexiteit over te brengen. Hoe complexer een boodschap 

is, hoe rijker het medium zou moeten zijn om de boodschap over te brengen. De rijkheid 

wordt bepaald door vier verschillende criteria  (Daft & Lengel 1984; Daft e.a 1987; 

Bouwman e.a., 2002):  

1. interactiviteit 
synchrone media rijker dan asynchrone 
De snelheid waarmee feedback gegeven kan worden. Rijke media geven 

mogelijkheid tot directe feedback, zodat de deelnemers aan de communica

tie-uiting hun berichten kunnen aanpassen aan de hand van signalen van 

bijvoorbeeld begrip of onbegrip, vragen of onderbrekingen. Synchrone me

dia zijn in dit opzicht rijker dan asynchrone media. 

2. verbale en non-verbale mogelijkheden 
intensiteit en subtiliteit 
De mogelijkheid om te communiceren met een aantal signalen zoals li

chaamstaal en verbale geluiden. Rijke media maken het mogelijk om 

gebruik te maken van een volledig bereik van verbale en paralinguïstieke 

cues, intonatie etc. Niet alleen de letterlijke inhoud, maar ook de intensiteit 

en subtiliteit bepalen hoe de boodschap wordt overgebracht. Met armere 

media kunnen niet alle cues worden gebruikt. Face to face bijeenkomsten 

zijn rijke media in dit opzicht, terwijl tekst arm is. 

3. taalvariatie 
interpretatiemogelijkheden 
Het gebruik van natuurlijke taal in plaats van cijfers. Media verschillen in de 

range van betekenis die taalsymbolen bevatten. Cijfers bevatten grotere 

precisie van betekenis dan natuurlijke taal en visuele of grafische symbolen 

hebben een grotere interpretatievariatie. Rijke media, zoals videoconferen
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cing maken een hoge taalvariëteit mogelijk, terwijl armere media, zoals 

numerieke databases veel minder variëteit in taal en taalsymbolen hebben. 

4. socio-emotionele cues 
uitdrukken van emoties en gevoelens 
De mogelijkheid om gevoelens en emoties direct te uiten. Rijke media zijn 

in dit opzicht media die communicatie mogelijk maken waarin deelnemers 

persoonlijke gevoelens en emoties kunnen leggen. Hoewel dit bij tekst aan

vankelijk niet mogelijk was, zijn er met de komst van emoticons (beperkte) 

mogelijkheden. Sommige berichten worden samengesteld binnen een 

raamwerk van referentie, behoeften en de huidige situatie van de ontvan

ger (Daft e.a. 1987). Dat de doelgroep de mate van complexiteit kan 

beïnvloeden en dat niet elk medium geschikt is voor elke doelgroep, zien 

we ook later in dit hoofdstuk. 

Het aantal en soort eigenschappen dat een medium bezit, is bepalend voor de rijkheid van 

dit medium (Bouwman e.a., 2002). 

Zoals beschreven zijn voor complexere boodschappen rijkere media nodig om de 

boodschap over te brengen.  Figuur 1 laat zien dat arme media tot effectieve communicatie 

kan leiden, als de boodschap niet complex is.  Als een arm medium echter wordt ingezet 

voor een complexe boodschap, dan is er sprake van oversimplificatie; er worden te weinig 

cues en te weinig informatie gegeven aan de ontvanger, zodat de boodschap niet of niet 

goed overkomt. 

Andersom, als er een rijk medium wordt ingezet voor een simpele boodschap, dan kan er 

sprake zijn van overcompilatie; er is teveel irrelevante informatie en de cues die niet nodig 

zijn kunnen zelfs afleiden van de boodschap waar het om gaat.  
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Figuur 1. Mediarijkheid 

Nieuwe media 

De kenmerken en de rijkheid van media zijn vooral toepasbaar op traditionele media. De 

traditionele media zijn de telefoon, de krant en ander gedrukte media en face-to-face 

communicatie. Voor nieuwe media (bijvoorbeeld internet dvd’s en cd-roms) geldt dat ze 

niet altijd precies op de mediarijkheidsschaal te meten zijn. Tele-, data- en massacommu

nicatie worden namelijk geïntegreerd. De integratie kan op verschillende niveaus 

plaatsvinden (Van Dijk, 2001), waaronder op het niveau van de diensten (bijvoorbeeld de 

vele informatie- en communicatiediensten op internet) en op het niveau van de 

gegevenssoorten (het samenvoegen van geluid , data, tekst en beeld). Door deze 

integratie kan bijvoorbeeld het internet als medium zowel arm als rijk zijn. 

Omdat het medium moet passen bij de boodschap en de doelgroep, is het in sommige 

gevallen niet erg als een website een ‘platte’ folder is, zoals voor openingstijden van het 

gemeentehuis. Voor andere boodschappen en doelgroepen is het veel meer van belang dat 

de rijkere mogelijkheden (multimedia) worden aangesproken. Rijkere media zijn 

bijvoorbeeld in te zetten voor complexere boodschappen, zoals voor het bepalen of een 

burger in aanmerking komt voor een bepaalde subsidie en hoe deze dan aangevraagd dient 

te worden. 

Van Dijk (2001) onderscheidt negen communicatiecapaciteiten waarop oude en nieuwe 

media met elkaar vergeleken kunnen worden, waaronder: snelheid, bereik, opslagcapaci

teit, nauwkeurigheid, selectiviteit, interactiviteit en stimulusrijkdom. Samen bepalen deze 

kenmerken ook de effectiviteit en efficiëntie van communicatie. Met nieuwe media kan met 

grote snelheid over grote afstanden worden gecommuniceerd. Verder is het potentiële en 

sociale bereik van de nieuwe media groot. In geografisch opzicht heeft een heel groot deel 
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van de bevolking van Nederland, maar ook van de rest van de wereld beschikking over een 

internetverbinding. Het sociale bereik is mogelijk echter minder groot, bijvoorbeeld in 

verband met het ontbreken van e-vaardigheden bij sommige (groepen) burgers. Anders 

dan bij face to face communicatie, waarbij de opslagcapaciteit door het menselijk 

geheugen wordt bepaald, is de opslagkwaliteit van nieuwe media erg groot. Ook kan met 

nieuwe media meer inhoud worden opgeslagen. Een ander punt waarop nieuwe media 

volgens Van Dijk beter scoort dan de telefoon en face to face is de nauwkeurigheid of 

exactheid van de overgedragen informatie. De signalen van deze media kunnen meestal 

maar op één manier worden geïnterpreteerd (Van Dijk, 2001), hoewel misverstanden via 

email bijvoorbeeld regelmatig voorkomen. Nieuwe media scoren ook goed als het gaat om 

de selectiviteit van boodschappen en adressanten; personen kunnen gericht worden 

benaderd. Face-to-face communicatie biedt de hoogste mate aan interactiviteit en 

stimulusrijkdom (verschillende zintuigen worden aangesproken). Volgens Van Dijk schiet 

de stimulusrijkdom van nieuwe media nog tekort. Voor de meer complexe, informele en 

vertrouwelijke communicatie is een zelfde stimulusrijkdom als in face-to-face vereist, maar 

de meeste bestaande nieuwe media beperken zich in de berichtgeving tot teksten op 

beeldschermen. Alle andere bestaande media zijn voor de menselijke zintuigen armer. De 

nieuwe media worden dus nog niet optimaal gebruikt volgens van Dijk. 

Onderstaande tabel (tabel 1) geeft de communicatiecapaciteiten van oude en nieuwe 

media weer. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat nieuwe media verschillende vormen 

omvatten (zie opsomming na figuur 2) en dat de indeling in de figuur dus niet heel 

nauwkeurig is. In de opsomming na figuur 2 gaan we hier nader op in.  

Activiteiten Oude media Nieuwe media 

Snelheid  Laag  Laag  Hoog Hoog 
Bereik Laag  Midden  Hoog Laag / Midden 

Opslagcapaciteit  Laag  Midden  Laag  Hoog 
Nauwkeurigheid Laag  Hoog Laag  Laag-Hoog  

Selectiviteit  Laag  Laag  Hoog Midden  
Interactiviteit Hoog Laag  Midden  Midden  

Stimulusrijkdom  Hoog Laag  Laag  Midden  

Face-to-face Gedrukt Telefoon 

Tabel 1. Communicatiekenmerken van media 

Context en doelgroepen 

Bij het maken van een keuze voor een bepaald medium moet door de zender van een 

boodschap  worden gekeken naar de te verzenden boodschap en de context van de 

ontvanger van de boodschap. De sociale context waarin handelingen plaatsvinden moeten 

ook niet buiten beschouwing worden gelaten (Fulk e.a., 1990; Bouwman, 2002; Trevino 

e.a., 2000). Mediumkenmerken, houding ten opzichte van het medium en het gebruik 

ervan zijn voor een deel sociaal bepaald. Zo wordt mediumgebruik beïnvloed door 

meningen, gedrag en sociale normen. Ook Trevino beweert dat mediakeuze niet alleen te 

maken heeft met de complexiteit en dubbelzinnigheid van een te verzenden boodschap. 

Mediakeuze en –gebruik heeft ook te maken met de symbolische betekenis van een 

medium waarmee de boodschap wordt verstuurd, de afstand en attitude van de ontvanger 

van de boodschap en het aantal ontvangers van de boodschap (Trevino et al., 2000). 

Daarbij bepaalt de doelgroep of de boodschap door het medium goed kan worden 

overgebracht.  Bestaat de doelgroep bijvoorbeeld uit blinden- en slechtzienden, dan heeft 

een rijk medium met video geen goede uitwerking. Ten slotte wordt de complexiteit van de 
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boodschap mede bepaald door de doelgroep; wat de ene doelgroep inhoudelijk complex 

vindt, vindt de andere niet complex. Bovenstaande laat zien dat de context en de 

doelgroepen op verschillende manieren invloed hebben: 

•	 Bepaalde groepen gebruiken het ene medium liever dan het andere (attitude, leeftijd) 

•	 Bepaalde groepen hebben niets aan een medium omdat ze beperkingen hebben 

(blinden, slechthorenden en doven etc.) 

•	 Sommige groepen kunnen beter complexe boodschappen aan dan anderen (lager 

opgeleiden t.o.v. hoger opgeleiden bijvoorbeeld), Tenzij de boodschap op een goede 

manier wordt overgebracht. 

Naast dit onderscheid in ontvangers van de boodschap is er ook onderscheid te maken in 

de mate van participatie en interactie van de burger (bureau Motivaction doet dit). Burgers 

zijn in te delen in vier segmenten, namelijk: de niet-participerende burger, de gezagsge

trouwe burger, de pragmatische burger en de interactieve burger. Ze onderscheiden zich 

door hun sociaal-economische status, denk- en waardepatroon. De vraag is echter of 

doelgroepsegmentatie vooraf altijd zinvol is. Wellicht is het effectiever om per boodschap 

de doelgroep te definiëren. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een uitkering, de 

zorgconsument of de werkzoekende. 

Het bovenstaande komt erop neer dat de effectiviteit en efficiëntie waarmee een medium 

een boodschap kan overbrengen, afhangt van: 

1) de boodschap (gaat het om een instructie van een ingewikkelde regeling 

of actie of om een eenvoudige boodschap)  

2) de eigenschappen van het medium (rijk, arm, snel, nauwkeurig etc.) 

2) de context en doelgroep (visueel / auditief ‘gehandicapten’, leeftijd, op

leiding, etc.) 

Overheidscommunicatie en –dienstverlening 

Dat een betere inzet van media (of een betere mediamix) kan leiden tot betere 

communicatie is evident. Of betere communicatie ook per definitie leidt tot betere 

overheidsdienstverlening, is niet zonder twijfel vast te stellen. Wel kan betere communica

tie leiden tot meer informatie waardoor beter van de overheidsdienstverlening gebruik 

gemaakt kan worden. Bovendien zou de inzet van multimedia kunnen leiden tot een 

grotere motivatie (het is leuker om een video te zien dan een stuk tekst te lezen) en 

daardoor invloed hebben op het gebruik van en de ervaring met dienstverlening. 

In veel van de gevonden voorbeelden van gemeentes, provincies en ministeries is 

overigens vooral sprake van communicatie via multimedia en niet van dienstverlening. 

In het conceptueel model wordt het volgende weergegeven: 

De boodschap en de doelgroep bepalen welk medium of welke combinatie van media wordt 

gekozen. Deze match tussen boodschap, doelgroep en media bepaalt de kwaliteit van de 

communicatie tussen overheid en burger. De burger heeft vervolgens meer informatie over 

een bepaalde dienstverlening, waardoor de burger de kwaliteit van de dienstverlening als 

beter zal ervaren. Daarnaast kan de burger meer gemotiveerd worden door de juiste 

match tussen boodschap, doelgroep en medium. Belangrijk is wel dat de kwaliteit van 
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dienstverlening uiteraard niet alleen afhankelijk is van de kwaliteit van de communicatie. 

Het aanbod van dienstverlening moet voldoende zijn, de bekendheid ervan moet groot 

genoeg zijn en de afhandeling via de back-office moet op orde zijn om te kunnen spreken 

van een kwalitatief hoogwaardige overheidsdienstverlening.  

Keuze medium / 
combinatie media 

Kwaliteit 
communicatie 

(Ervaren) 
kwaliteit 

overheidsdienst
verlening 

Context en 
doelgroep 

Boodschap 

Mate van 
informatie over de 
dienstverlening bij 

burger 

Mate van motivatie 
bij burger 

Aanbod 
dienstverle

ning, 
bekendheid 

over aanbod , 
backoffice/ 
afhandeling 

etc. 

Figuur 2. Conceptueel model 

Kenmerken van de geselecteerde media 

Voor dit onderzoek hebben wij verschillende media geselecteerd. De vraag is nu hoe deze 

media scoren op rijkheid en communicatiecapaciteiten. Hieronder worden de verschillende 

media behandeld. 

Teksten 

- snelheid en het bereik: net als bij andere nieuwe media groot (op voorwaarde dat de 

doelgroep een internetverbinding en/of mobiele telefoon heeft). 

- interactiviteit: is vrij laag; men kan waarschijnlijk wel reageren, maar de directe 

feedback, die de zender de gelegenheid geeft om zijn boodschap aan te passen, ontbreekt. 

- nauwkeurigheid: is groot; er staat wat er staat en er zijn weinig tot geen cues die de 

aandacht afleiden van de bedoelde boodschap. 
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- Nonverbale en verbale mogelijkheden: subtiliteit en intensiteit zijn erg moeilijk weer 

te geven 

- Taalvariatie: zowel cijfermateriaal als tekst, maar geen grafisch- of beeldmateriaal. 

Tabellen, grafieken kunnen wel worden toegevoegd. 

- Socio-emotionele cues: weinig 

- stimulusrijkdom: weinig 

- Selectiviteit: Laag, teksten op een website (op de site zelf en via PDF/Word downloads) 

bevatten vaak algemene informatie en zijn vaak voor een brede groep geschreven (denk 

aan verslagen van vergaderingen, folders over nieuwe subsidieregelingen, informatie over 

wegwerkzaamheden). Wel kunnen via attenderingsservices specifieke groepen op de 

hoogte worden gebracht van een (voor hen) relevant nieuw item op de site. Dit wordt 

gedaan met behulp van email of gebeurt via een SMS of vormen van multimedia die 

hieronder worden beschreven. 

- Doelgroepen: voorwaarde is dat de doelgroep kan lezen (analfabeten en blin

den/slechtzienden worden uitgesloten). 

- Doel: geschikt voor het overbrengen van relatief eenvoudige informatie tot ingewikkelde 

boodschappen, mits de doelgroep voldoende capaciteit en eigenschappen heeft om de 

tekst te kunnen lezen en begrijpen.  

SMS 

- snelheid en het bereik: net als bij andere nieuwe media groot (op voorwaarde dat de 

doelgroep een internetverbinding en/of mobiele telefoon heeft). 

- interactiviteit: groter dan bij teksten op websites, omdat men kan reageren. Dit 

betekent echter niet dat er een directe feedback is. In de voorbeelden waarin SMS een 

attenderingsservice is, is er geen sprake van interactiviteit. 

- nauwkeurigheid: omdat het gebaseerd is op tekst, is de boodschap nauwkeurig (er 

staat wat er staat). 

- Nonverbale en verbale mogelijkheden: subtiliteit en intensiteit zijn moeilijk weer te 

geven. 

- Taalvariatie: tekst 

- Socio-emotionele cues: er kan met emoticons3 gewerkt worden. 

- Stimulusrijkdom: slechts te lezen, verder geen zintuigen aangesproken. 

- Selectiviteit: sms kan heel selectief verzonden worden. 

- Doelgroepen: iedere burger die in het bezit is van een mobiele telefoon, die bovendien 

kan zien en lezen en gewend is aan sms. 

- Doel: geschikt voor korte, niet al te ingewikkelde boodschappen. 

GIS 

- snelheid en het bereik: net als bij andere nieuwe media groot (op voorwaarde dat de 

doelgroep een internetverbinding en/of mobiele telefoon heeft). 

- interactiviteit: variërend van lage interactiviteit (vaste stipjes op een kaart) tot 

3 Emoticons zijn symbolen die emoties weergeven door middel van een plaatje of een combinatie van 
lees- en lettertekens 
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redelijke mate van interactiviteit (keuze voor een bepaalde plaats/gebied op de kaart of 

alleen een bepaald thema op de kaart). Interactiviteit is hoog als gebruikers van een GIS-

applicatie zelf informatie kunnen toevoegen en aanpassen (interactief GIS, zie bijvoorbeeld 

meldingen woon- en leefomgeving van de gemeente Voorst). 

- nauwkeurigheid: kaartmateriaal is nauwkeurig, (een kaart is blauw of groen) in 

combinatie met tekst ook nauwkeurig . Kaartmateriaal scoort hoger op nauwkeurigheid, 

omdat woorden verschillende betekenissen kunnen hebben, kaartmateriaal gaat al meer 

richting cijfers. 

- Nonverbale en verbale mogelijkheden: subtiliteit en intensiteit zijn moeilijk weer te 

geven 

- Taalvariatie: grafisch, meestal geen combinatie met andere taaluitingen zoals cijfers, 

tekst 

- Socio-emotionele cues: laag (zie teksten) 

- Stimulusrijkdom:  visueel, dus hogere stimulusrijkdom dan alleen teksten 

- Selectiviteit: Over het algemeen niet selectief, maar voor iedereen beschikbaar. Kan 

voor interactieve doeleinden bijv. alleen beschikbaar worden gesteld aan een beperkte 

(project) groep. 

- Doelgroepen: Voorwaarde is dat gebruikers weten hoe een kaart gelezen moet worden 

en dat teksten die bij een GIS applicatie aanwezig kunnen zijn gelezen kunnen worden. 

Audio 

- snelheid en het bereik: net als bij andere nieuwe media groot (op voorwaarde dat de 

doelgroep een internetverbinding en/of mobiele telefoon heeft). 

- interactiviteit: laag; de bezoeker kan alleen de audio afluisteren 

- nauwkeurigheid: laag 

- Nonverbale en verbale mogelijkheden: subtiliteit en intensiteit zijn moeilijk weer te 

geven 

- Taalvariatie: uitgesproken tekst, geen beeldmateriaal dus een lage taalvariatie 

- Socio-emotionele cues en stimulusrijkdom: middel, bij gesproken tekst is stimulus 

hoger dan alleen geschreven tekst, maar het is weer lager dan video. 

- Selectiviteit: Audio op een website is voor iedereen beschikbaar, behalve voor doven en 

slechthorenden 

- Doelgroepen: Korte, niet te ingewikkelde boodschappen voor onder andere slechtzien

den en blinden, analfabeten 

Audio, de voor-lees-functie 

- snelheid en het bereik: net als bij andere nieuwe media groot (op voorwaarde dat de 

doelgroep een internetverbinding en/of mobiele telefoon heeft). 

- interactiviteit: laag; een voor-lees-functie is als een tekst: men kan waarschijnlijk wel 

reageren, maar de directe feedback, die de zender de gelegenheid geeft om zijn boodschap 

aan te passen, ontbreekt. 

- nauwkeurigheid: groot; er staat wat er staat (er wordt gezegd wat er wordt gezegd) 

Wel kan door intonatie van spreker (voorlezer) de nauwkeurigheid worden verkleind, 

omdat een stem kan afleiden van de tekst. 

- Nonverbale en verbale mogelijkheden: subtiliteit en intensiteit zijn moeilijk weer te 
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geven 

- Taalvariatie: uitgesproken tekst, geen beeldmateriaal dus een lage taalvariatie 

- Socio-emotionele cues en stimulusrijkdom: bedoeld bij voor-lees-functie laag, maar 

kan door spreker wel hoge cues hebben. 

- Selectiviteit: de selectiviteit van de gesproken teksten is laag. Teksten op een website 

zijn vaak voor een breed toegankelijk publiek geschreven. Het feit dat de teksten eveneens 

toegankelijk worden voor specifieke doelgroepen maakt de selectiviteit weer hoog.  

- Doelgroepen: Korte, niet te ingewikkelde boodschappen voor onder andere slechtzien

den en blinden, analfabeten 

DVD of stand-alone  

- snelheid en het bereik: net als bij andere nieuwe media groot (op voorwaarde dat de 

doelgroep een internetverbinding en/of mobiele telefoon heeft). Bij een stand-alone case, 

waarbij een DVD onder de doelgroep wordt verspreid en niet door iedereen kan worden 

aangevraagd/bekeken, is het bereik beperkt. 

- interactiviteit: middel, er is geen mogelijkheid voor directe feedback, wel is het 

mogelijk om alleen die delen van een DVD te bekijken die voor de kijker relevant zijn. 

- nauwkeurigheid: videomateriaal is niet nauwkeurig, wel als informatie wordt 

ondersteund met beeld en tekstmateriaal. 

- Nonverbale en verbale mogelijkheden: subtiliteit en intensiteit zijn goed weer te 

geven (gehoor en zicht worden aangesproken), wanneer er videomateriaal op de DVD 

staat 

- Taalvariatie: Groot, een DVD kan een video met tekst, beeld en geluid bevatten. 

- Socio-emotionele cues en stimulusrijkdom: Bij tekst en kaartinformatie laag, bij 

video hoog 

- Selectiviteit: Hoog, door het beschikbaar maken van DVD kan een specifieke doelgroep 

worden bereikt. 

- Doelgroepen: Geschikt voor sterk complexe boodschappen aan specifieke bewoners

groepen, beroepsgroepen. 

Video en vodcast4 

- snelheid en het bereik: net als bij andere nieuwe media groot (op voorwaarde dat de 

doelgroep een internetverbinding en/of mobiele telefoon heeft). 

- interactiviteit: Laag, er is geen directe feedback mogelijk. 

- nauwkeurigheid: Laag, gesproken tekst kan op verschillende manieren worden 

geïnterpreteerd. 

- Nonverbale en verbale mogelijkheden: Veel mogelijkheden voor de zender 

- Taalvariatie: Middel; beeld en geluid. 

- Socio-emotionele cues en stimulusrijkdom: Hoog, gehoor en zicht worden 

aangesproken. 

4 De term vodcast is een combinatie van VOD, wat staat voor Video On Demand, en webcasting of 
broadcasting. VODcasts worden ingezet als on-demand televisiekanalen die op tal van apparaten 
(PC, portable device) kunnen worden aangeboden. 
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- Selectiviteit: Laag, een video op een website is voor iedereen beschikbaar. 

- Doelgroepen: Geschikt voor complexere boodschappen aan het publiek 

Webcams 

- snelheid en het bereik: net als bij andere nieuwe media groot (op voorwaarde dat de 

doelgroep een internetverbinding en/of mobiele telefoon heeft). 

- interactiviteit: groot; tijdens de communicatie kunnen boodschappen worden aangepast 

aan de hand van feedback. 

- nauwkeurigheid: benaderd face to face en daarom aan de lage kant. 

- Nonverbale en verbale mogelijkheden: veel mogelijkheden voor beide gebruikers. 

- Taalvariatie: groot. 

- Socio-emotionele cues: emoties en gevoel kunnen worden geuit. 

- Stimulusrijkdom: zowel gehoor als zicht worden aangesproken. 

- Selectiviteit: erg gericht in te zetten, maar ook breed. 

- Doelgroepen: Geschikt voor complexere boodschappen aan individuen, maar ook voor 

algemene informatie aan een specifieke doelgroep (bijv. webcams op bepaalde plaatsen). 

Games 

- snelheid en het bereik: net als bij andere nieuwe media groot (op voorwaarde dat de 

doelgroep een internetverbinding en/of mobiele telefoon heeft). 

- interactiviteit: afhankelijk van de game, mogelijkheden van interactie vrij groot (game 

reageert op actie van de gebruiker). 

- nauwkeurigheid: Laag, veel cues die de aandacht kunnen afleiden van de bedoelde 

boodschap.   

- Nonverbale en verbale mogelijkheden: Laag, in de game hebben spelers niet de kans 

voor verbale en non-verbale mogelijkheden. 

- Taalvariatie: Hoog/groot, beeld, geluid, tekst. 

- Socio-emotionele cues: Laag, in de game hebben spelers niet de kans voor verbale en 

non-verbale mogelijkheden, ook de zender heeft deze kans niet. 

- Stimulusrijkdom: Hoog, gehoor en zicht worden aangesproken. 

- Selectiviteit: middel; een game is gericht in te zetten (maar ook breed), door de vorm 

ook sterk gericht op jongeren. 

- Doelgroepen: Jongeren voor het geven van informatie, complexe boodschappen (met 

keuzemogelijkheden) kunnen met behulp van games inzichtelijk worden gemaakt. 

Virtuele omgevingen 

- snelheid en het bereik: net als bij andere nieuwe media groot (op voorwaarde dat de 

doelgroep een internetverbinding en/of mobiele telefoon heeft). 

- interactiviteit: hoog, wanneer een bezoeker zich met meerdere mensen in een virtuele 

omgeving kan bevinden. 

- nauwkeurigheid: Laag, veel cues die de aandacht kunnen afleiden van de bedoelde 

boodschap.   

- Nonverbale en verbale mogelijkheden: middel: maar afhankelijk van de virtuele 
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omgeving (of je veel of weinig kunt ‘bewegen’.) 

- Taalvariatie: Hoog (afhankelijk van wat mogelijk is). Beeld, geluid, tekst. 

- Socio-emotionele cues: Middel(afhankelijk van wat in de game mogelijk is). 

- Stimulusrijkdom: hoog, gehoor en zicht worden aangesproken. 

- Selectiviteit: Gemiddeld: een virtuele wereld is voor een brede groep toegankelijk, maar 

boodschappen kunnen in een virtuele wereld een-op-een worden overgebracht. 

- Doelgroepen: Complexe boodschappen. 

De invloed van beeld en geluid op communicatie 

Toen videocommunicatie nog een nieuw en onontgonnen gebied was, werd vaak voorspeld 

dat het toevoegen van beeld bij audiosignalen in alle gevallen geschikt zou zijn en dat het 

een groter gevoel van ‘sociale aanwezigheid’ zou betekenen dan bij audio alleen. Steeds 

meer blijkt echter dat de voordelen van beeld bij communicatie erg afhankelijk zijn van de 

taak die vervuld moet worden of het onderwerp waarover het gaat. Wel is in onderzoek 

(bijvoorbeeld Lim en Benbasat, 2002) vastgesteld dat met gebruik van multimedia de 

retentie en herinnering van verklarende informatie (feiten en hun onderliggende 

functionele relaties) beter wordt onthouden.  

Van Gurchom e.a. (1995) geven aan dat de meerwaarde van multimediatoepassingen kan 

worden verdeeld in de impact die voortvloeit uit de eigenschappen van een toepassing en 

de waarde die mogelijkerwijs wordt gecreëerd in de gebruikersomgeving (eindgebruikers 

van overheidsinformatie in dit geval). De volgende voordelen ten opzichte van andere 

technologieën zijn te behalen. 

Multimedia heeft invloed of impact op de volgende gebieden als het gaat om dienstverle

ning: 

•	 Tijd: wanneer in een multimediatoepassing gegevens via een netwerk worden 

getransporteerd, dan zijn de gegevens sneller beschikbaar dan via een andere trans

portwijze (bijvoorbeeld per brief);  

•	 Plaats: gegevens zijn op meerdere plaatsen toegankelijk; 

•	 Relaties: de verbeterde informatie-uitwisseling tussen processen en partijen kan de 

relatie hiertussen ook verbeteren; 

•	 Presentatie: het presenteren van gegevens verbetert door een goede mix van 

verschillende presentatievormen (tekst, beeld, geluid etc.) te gebruiken; 

•	 Inhoud: door elektronische opslag van gegevens wordt gegevensbeheer vergemakke

lijkt en wordt de redundantie in gegevens verminderd; 

•	 Interactiviteit: de gebruiker krijgt meer controle over het proces van informatie

uitwisseling. 

De	 bovenstaande voordelen of een combinatie daarvan kan leiden tot toegevoegde 

waarde: 

•	 Efficiëntie: het uitvoeren van bestaande activiteiten met minder middelen; 
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•	 Effectiviteit: kwaliteitsverhoging van activiteiten; 

•	 Productinnovatie: nieuwe producten en diensten of het aanbieden van bestaande 

producten of diensten op een nieuwe manier; 

•	 Gewin: eindgebruikers krijgen een dienst goedkoper aangeboden; 

•	 Gemak: op een meer comfortabele manier uitvoeren van activiteiten; 

•	 Amusement: vermaak of ontspanning van de eindgebruiker, of in het geval van dit 

onderzoek relevanter: met meer plezier uitvoeren van activiteiten, wat zorgt voor een 

grotere motivatie om gebruik te maken van de dienst. 

Van Gurchom & Van Rijssen (1995) constateren, bij hun pogingen om te achterhalen waar 

en in welke vorm de toegevoegde waarde van multimedia gevonden kan worden, dat er 

weinig algemeen geldende inzichten in de meerwaarde van multimedia te vinden zijn. 

Jansen & Koster (1995) geven ook aan dat modellen voor het detecteren van toegevoegde 

waarde zo hun beperkingen hebben. Hoewel multimedia dus impact- en waardevoordelen 

kan bieden, is het lastig om vast te stellen in welke context multimedia welke invloed 

heeft, zeker als het specifiek gaat om overheidsdienstverlening. De casestudies zijn 

bedoeld om op dit punt meer inzicht te verkrijgen. 

Conclusie 

Multimedia kan in theorie bijdragen aan een betere overheidsinformatievoorziening en 

waarschijnlijk daardoor ook tot betere overheidsdienstverlening in de zin van efficiëntie, 

effectiviteit, productinnovatie, gewin, gemak en amusement. Daarbij hebben de 

verschillende media verschillende voordelen. Of de inzet van multimedia ook daadwerkelijk 

succes heeft hangt af van enkele factoren: de vorm van multimedia (welke media worden 

ingezet), de boodschap of soort dienstverlening waar het om gaat, de zender en ook erg 

belangrijk: de ontvangers of doelgroep. 

Het ontwikkelen van multimediale toepassingen voor overheidsdienstverlening zal dan ook 

nooit in één keer uitgetekend kunnen worden voor alle vormen van informatievoorziening 

en dienstverlening (geen one size fits all). Steeds moet goed worden gekeken waar het nu 

eigenlijk om gaat en welke doelgroep men beoogt. Vervolgens zal een interactief proces 

met de betreffende doelgroep moeten plaatsvinden om de meerwaarde die multimedia in 

theorie heeft, ook te benutten voor overheidscommunicatie- en dienstverlening. 
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4 Best practices 

Inzet van multimedia in communicatie en dienstverlening is iets dat je moet ervaren en 
moet kunnen laten zien. Een beschrijving in een onderzoeksrapport doet per definitie geen 
recht aan het onderwerp van ons onderzoek. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om 
bruikbare voorbeelden te verzamelen in de vorm van een database die we aan de 
opdrachtgever en mogelijk geïnteresseerden aanbieden. 

4.1 Longlist/database 

De longlist (alle gevonden voorbeelden die zijn opgenomen in de database) geeft een 
overzicht van alle gevonden initiatieven op het gebied van multimediagebruik. De 
initiatieven zijn afkomstig uit het binnen- en buitenland en het zijn voorbeelden van binnen 
en buiten de overheid. Alle voorbeelden zijn kort beschreven op de website 
www.dialogiconderzoek.nl/multimedia, met een directe link naar het betreffende initiatief. 

Voor Nederlandse voorbeelden bij de overheid hebben we 25 gemeentelijke sites 
onderzocht met het hoogste totaaloordeel voor de website op www.watdoetjegemeente.nl. 
Er is eveneens gezocht naar voorbeelden via andere ingangen, zo is gekeken welke 
gemeenten actief zijn op You Tube. Alle provinciewebsites en de websites van de 
ministeries zijn onderzocht op voorbeelden van multimedia.  

Voor de internationale voorbeelden bij de overheid is gekeken naar de websites van de 
landen die voorlopen op e-government, zoals Canada, Finland, Verenigd Koninkrijk, 
Australië en Amerika. Er is gebruik gemaakt van websites met goede voorbeelden als 
insidepolitics, www.europrix.nl en www.europrix.org (wedstrijden voor multimediagebruik), 
de World Summit Awards, Stockholmchallenge en Epractice.eu. 

Door het geringe aantal voorbeelden van multimediagebruik bij overheden is ook gezocht 
naar voorbeelden uit het bedrijfsleven. Hiervoor is gezocht naar voorbeelden via 
verschillende reclamebureaus en gameontwikkelaars. 

De resultaten van de longlist worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Dit is uiteraard een 
momentopname omdat nieuwe en actuele initiatieven continu kunnen worden bijgevoegd. 
Door een gestructureerde zoektocht is het merendeel van de initiatieven beschreven en is 
de lijst redelijk volledig. De zoektocht naar internationale voorbeelden heeft relatief weinig 
bruikbaar materiaal opgeleverd. De internationale voorbeelden zijn wel opgenomen in de 
database maar worden verder niet beschreven in dit hoofdstuk. 

4.2 Nederlandse voorbeelden bij de overheid 

Op de website staat een overzicht van alle onderzochte overheidsinstanties en gebruikte 
applicaties. In deze paragraaf worden de voorbeelden bij de Nederlandse overheid 
besproken, uitgesplitst naar overheidsinstanties en de gebruikte toepassingen. 
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Video Game Audio Animatie Lees voor Sms Weblog Vodcast Webcam Virtueel GIS DVD 
Gemeenten  20  4  2  7  2  8  1  0  5  7  15  3  
Provincies  6  2  0  0  2  4  1  0  0  2  9  1  
Ministeries  19  1  1  2  0  3  5  1  0  2  3  1  
Totaal  45  7  3  9  4  15  7  1  5  11  27  5  

4.2.1 Overheidsinstanties 

Gemeenten 

De gemeenten maken vooral gebruik van video, waarbij informatie en nieuws op de site 
wordt gegeven. De video-informatie gaat voornamelijk over verbouw- of restauratiewerk
zaamheden in de gemeente (onder andere Houten, Nieuwegein en Valkenburg) of over de 
WMO (Venlo, Waalre). Video’s worden daarnaast door gemeenten gebruikt om het nieuws 
vanuit de gemeente te geven. De gemeente Rotterdam gaat hierin verder; zij hebben een 
eigen wekelijks televisieprogramma op TV Rijnmond: Aanpakken! Met dit programma wil 
de gemeente Rotterdammers informeren over belangrijke activiteiten en ontwikkelingen in 
de stad. 

Een andere multimediatoepassing waarvan gemeenten veel gebruik maken is GIS, waarbij 
gemeenten op een interactieve kaart een overzicht bieden van verschillende locaties in de 
stad. Vaak is het een interactieve weergave van de gemeentegids met locaties van onder 
andere ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, hondenuitlaatveldjes en bibliotheken (Den 
Bosch). In andere gevallen is het een kaart waarop één soort organisaties staat vermeld, 
zoals de mogelijkheden voor kinderopvang (Eindhoven) of de bevoorrading van de 
binnenstad (Utrecht). 

Het gebruik van multimedia om de dienstverlening bij gemeenten te vergroten, wordt 
vooral gerealiseerd door verschillende I-Punten (Venlo, Amsterdam) en de digitale Wmo
loketten. Met behulp van audio, video en animaties wordt de grote hoeveelheid informatie 
van gemeenten toegankelijk gemaakt voor de digitaal moeilijk bereikbare groepen in de 
samenleving.  

Provincies 

Bij drie provincies zijn geen voorbeelden op het gebied van multimedia (Flevoland, 
Overijssel, Zeeland) gevonden. De overige provincies maken voornamelijk gebruik van GIS 
toepassingen. Er wordt veel gebruik gemaakt van interactief kaartmateriaal (atlassen) 
waarop verschillende soorten informatie kunnen worden weergegeven. De kaarten zijn een 
vorm van elektronische overheidsdienstverlening in ruimere zin, de kaarten geven 
voornamelijk informatie en vergroten niet de dienstverlening. De provincie Noord-Brabant 
richt zich meer op dienstverlening met de Interim-structuurvisie en Paraplunota. Bezoekers 
kunnen deze kaart raadplegen en direct een reactie geven op beide nota’s.  

De andere multimediatoepassingen bij de provincies zijn voornamelijk videobeelden met 
nieuwsitems of informatie over de functie van de provincie. Het dienstverleningsaspect 
komt naar voren bij het kaartmateriaal van het Gelderse Waterhuishoudingsplan. De 
bezoeker kan een instructiefilmpje bekijken waarin wordt uitgelegd hoe de kaarten 
gebruikt kunnen worden. Viermaal wordt een SMS alert toegepast; in twee gevallen is dit 
een herinnering voor de Provinciale Statenverkiezingen, in twee gevallen gaan het om een 
attenderingsfunctie over wegen. 

De overige applicaties bij de provincie (onder andere games, virtuele rondleidingen) 
hebben voornamelijk een informatiefunctie en hebben een dienstverleningsfunctie in 
ruimere zin. 
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Ministeries 

Bijna alle ministeries (twee uitgezonderd) hebben dezelfde indeling op de website en onder 
actueel, of bij de pagina van de bewindslieden zijn video’s te vinden van speeches en 
werkbezoeken. Video’s zijn daarmee veelgebruikte multimediatoepassingen bij ministeries, 
met voornamelijk het doel om te informeren. De video’s worden daarnaast gebruikt om 
bepaalde regelingen uit te leggen, zoals het Burgerservicenummer en de zorgzwaartebe
kostiging. Op de website van het ministerie van Justitie is video-informatie te vinden met 
uitleg over echtscheiding en alimentatie. 

Bij de ministeries wordt daarnaast veel gebruik gemaakt van weblogs, meer dan bij de 
gemeenten en provincies. Deze weblogs geven informatie over de werkzaamheden van de 
bewindslieden, maar geven geen informatie over regelingen en vergroten daarmee niet de 
dienstverlening. 

4.2.2 Gebruikte toepassingen 

Video 

De meeste gebruikte applicatie is de video, die veelal het doel heeft te informeren. Video’s 
worden gebruikt voor nieuwsberichten (Coevorden in beeld), voor promotiedoeleinden 
(gemeente Oude IJsselstreek) of als verslag van werkbezoeken, speeches en bijeenkom
sten van bestuurders en vergaderingen van de gemeenteraad. Er zijn voornamelijk video’s 
van werkbezoeken en speeches op de ministeriewebsites te vinden. Met uitzondering van 
twee ministeries heeft elk ministerie een video-overzicht van speeches en werkbezoeken 
van de bewindslieden. Een aantal video’s zijn speciaal ontwikkeld als voorlichtingsmiddel 
voor de WMO (Den Bosch, Waalre). In een enkel geval dient een video als instructiefilm 
voor een bepaalde toepassing (waaronder het Gelderse Waterhuishoudingsplan). 

GIS applicaties 

GIS applicaties worden voornamelijk gebruikt door gemeenten met het doel om de 
bezoeker te informeren over de mogelijkheden in de stad. De applicaties geven 
bijvoorbeeld een overzicht van bedrijven en culturele instellingen, waarbij de gebruiker kan 
aanvinken welke soort locaties hij op de kaart wil zien. Enkele GIS applicaties zijn specifiek 
gericht op één zoekopdracht, bijvoorbeeld het overzicht van trouwlocaties of stembureaus 
in Amsterdam of monumenten in Delft. De interactieve kaarten worden ook gebruikt om 
bestemmingsplannen inzichtelijk te maken. Veel kaartmateriaal is daarbij enkel 
informatief, maar bij de interactieve subsidiekaart van de provincie Groningen kan de 
bezoeker ook zien welke subsidies voor welke percelen kunnen worden aangevraagd.  

Op het gebied van elektronische dienstverlening is de kaart van de deelgemeente 
Geuzenveld-Slotermeer interessant. Via het digitale formulier kunnen inwoners meldingen 
Openbare Ruimte doorgeven. Alle Meldingen worden weergegeven in Google Maps nadat 
deze in behandeling zijn genomen. Het is hierdoor mogelijk om alle meldingen in één 
oogopslag te zien, voor de gemeente en de bewoners. Daarnaast kunnen bezoekers tot op 
straatniveau inzoomen om de meldingen én de status van de meldingen te bekijken. 

SMS-alerts 

SMS applicaties worden voornamelijk gebruikt ter attendering voor de gebruiker om te 
gaan stemmen (Provinciale Staten verkiezingen in Drenthe en Friesland) of voor 
wegwerkzaamheden op bepaalde trajecten (bijvoorbeeld A10, N242, maar ook regionaal 
met haalmeeruitdeweg.nl in regio Zuidoost-Brabant). In de helft van de gevallen worden 
SMS-alerts gebruikt bij gemeenten. Zo kunnen inwoners van Den Haag en Enschede via de 
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telefoon betalen voor de parkeertijd en krijgen de gebruikers een herinneringsSMS om zich 
tijdig weer af te melden. Het VerlaatjeSMS, waarbij Rotterdamse horecaondernemers via 
de SMS een Verlaatje 5 aanvragen, is een applicatie die de dienstverlening verbetert; 
horeca ondernemers hebben zo een extra kanaal om een Verlaatje aan te vragen. Via de 
SMS wordt aangegeven of het Verlaatje is toegekend. In Leiden wordt ook gebruik 
gemaakt van een SMS-service om de dienstverlening te verbeteren. Inwoners krijgen een 
SMS wanneer de status van de bouwaanvraag is veranderd, de inwoner weet op welke 
punten een aanvraag al getoetst is en krijgt een goed inzicht in de verschillende fasen die 
een bouwaanvraag doorloopt. 

Virtuele applicaties 

Veel virtuele applicaties laten een 360 graden beeld van bestaande locaties via internet 
zien, zoals de trouwzaal van de gemeente (Delft en Coevorden). De provincie Utrecht geeft 
binnen en buiten het provinciehuis een virtuele rondleiding. De gemeente Rotterdam biedt 
met het ‘Dak van Rotterdam’ perspectieven op de stad, die niet veel mensen in 
werkelijkheid kunnen bezoeken. Bezoekers kunnen virtueel de daken van de hoogbouw in 
Rotterdam betreden om over de stad uit te kijken en virtueel langs de Euromast omhoog 
cirkelen. 

Virtuele applicaties worden ook gebruikt om toekomstplannen en nieuwe mogelijkheden te 
laten zien zoals virtueel Apeldoorn of de interactieve kaart met informatie over de 
aanpassingen van het wegtracé Westenholte/Stadshagen (gemeente Zwolle). In een enkel 
geval worden virtuele applicaties gebruikt om inspraakmogelijkheden te bieden. In Second 
Life (Zoetermeer) kunnen inwoners meepraten over de plannen Oostweg en Zuidweg.  

Animatie, webcam, DVD en games 

Animaties worden door overheden nog niet veel ingezet als informatiemiddel of ter 
verbetering van de dienstverlening. De voorbeelden die in dit onderzoek te vinden zijn, zijn 
wel interessant. Tussen de video’s van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat een 
animatie die een illustratie geeft van ‘de wijze waarop in de toekomst in heel Nederland in 
de stemlokalen gestemd zou kunnen worden’. Bij gemeenten worden veel animaties 
gebruikt om regelingen uit te leggen, bijvoorbeeld over integratie bij de I-punten in Venlo 
en Amsterdam of over de WMO in Zwolle. Animaties zijn vaak een onderdeel van 
voorlichtingscampagnes (Blijf Positief en Onbeperkt aan het Werk) of geven inzicht in 
nieuwe bouwplannen (Zwolle). Twee interessante voorbeelden van animaties zijn van de 
SVB en Steffie, waarin het animatiefiguur Steffie uitleg geeft over pinnen, NS-
kaartautomaten en het invullen van een kinderbijslagformulier. 

De webcam wordt voornamelijk gebruikt om beelden te geven van bouwsites (Den Bosch, 
stadsdeelhuis Oud-West te Amsterdam en Rotterdam). Deze applicatie is bij bouwsites 
interessant omdat de informatie vaak verandert en een bouwsite visueel aansprekend is. 

Een DVD wordt bij de genoemde voorbeelden gebruikt om inwoners te informeren en 
mogelijk de participatie te stimuleren. Zo biedt de DVD ‘Achter de scherven van 
Archeologie’ informatie over de gemeente Den Haag en op de DVD ‘Hoe zorg ik voor een 
ander’ wordt informatie gegeven aan mantelzorgers in Limburg. Participatie werd 
gestimuleerd door het verspreiden van de DVD met 3D-animaties in Arnhem voor het 
Rijnboogpreferendum en door de DVD met een nieuwsuitzending uit het jaar 2030, met het 
doel om de inwoners van Zoetermeer uit te dagen om mee te denken over de Stadsvisie. 

Een Verlaatje is een tijdelijke ontheffing (voor één avond) van de reguliere sluitingstijd voor 
horecagelegenheden 
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De game is een applicatie die veel mogelijkheden biedt, omdat het complexe zaken 
inzichtelijk kan maken. Een game wordt bij de overheid nog niet veel gebruikt. Wanneer 
een game wordt ingezet bij gemeenten of provincies is dit vaak met voorlichtingsdoelein
den (brandveiligheid, Assen) of informatie (Blob, Utrecht en virtueel kasteel, Zoetermeer). 

De Belastingdienst heeft zich met deze campagne gericht op jongeren met een vakantie- of 
bijbaantje die via het Tj-biljet een deel van de betaalde loonbelasting terug kunnen krijgen. 
De actie riep jongeren op om van het Tj-biljet gebruik te maken. De campagne was 
volledig digitaal, inclusief uitleg over het biljet in de vorm van een game, waarbij de 
jongeren hun eigen avatar kunnen maken, een calculator en een bestelmogelijkheid. Het 
resultaat is dat in de campagneperiode 46.000 extra aanvragen zijn ontvangen en de 
campagne daarmee de doelstellingen heeft behaald. 

4.3 Voorbeelden buiten de overheid 

In de longlist (alle gevonden voorbeelden die zijn opgenomen in de database) staan zestig 
voorbeelden genoemd van commerciële bedrijven en semi-overheidsinstellingen die 
gebruik maken van multimedia. De semi-overheidsinstellingen gebruiken multimedia 
voornamelijk voor voorlichting. Zaken als het rechtssysteem en brandveiligheid worden 
onder de aandacht gebracht, of specifieke doelgroepen, zoals kinderen krijgen via een 
game informatie over elektriciteit of gezonde voeding. 

Bedrijven gebruiken multimedia eveneens voor voorlichting; Albert Heijn heeft 
Hamsterwereld ontwikkeld waarbij kinderen meer leren over voedsel, bezoekers van 
Volkskrant Banen kunnen de online cursus ‘de Plakfactor’ bekijken en klanten van de ABN 
Amro kunnen video-uitleg krijgen over internetbankieren of Turbo’s. Centraal Beheer 
Achmea maakt gebruik van games en doet dit in combinatie met commercials. Zo werd in 
juni 2006 de eerste gamecommercial geïntroduceerd. De commercial die op televisie een 
‘open’ einde heeft, kan op internet worden beïnvloed in een game. 

De aanschaf van producten of diensten wordt door sommige bedrijven leuker gemaakt met 
multimedia. FBTO attendeert mensen op het nut van een reisverzekering met de online 
prijsvraag ‘Kek je Koffer’ en Volvo biedt op internet de mogelijkheid om de buitenkant en 
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het interieur van een Volvo C30 te stylen. Het interessanter maken van de producten wordt 
gecombineerd met het ondersteunen bij de aanschaf hiervan. Sommige producten zijn een 
noodzaak in het leven. Maar wie heeft er ooit genoten van het uitzoeken en afsluiten van 
een energiecontract of verzekering? FBTO warmt de gortdroge materie op met behulp van 
een videoassistente die je op eenvoudige wijze door de materie loodst. 

FBTO introduceerde eind 2006 een nieuwe autoverzekering die alleen via internet 
afgesloten kan worden. Omdat er vragen van klanten kwamen heeft FBTO een online 
presentatrice ingezet om de kenmerken en voordelen van haar autoverzekering beter over 
de bühne te brengen. De bezoeker kan de video in zijn geheel bekijken, maar krijgt via 
aparte iconen tijdens het afsluitproces ook concrete uitleg bij het kiezen van bijvoorbeeld 
de juiste dekking. Vooral die laatste toepassing blijken veel bezoekers te gebruiken. De 
aanpak is succesvol: bij bezoekers die de video bekijken ligt de conversie6 maar liefst 
100% hoger. 

Multimedia wordt ook door andere bedrijven ingezet door de doelgroep te ondersteunen bij 
het uitkiezen van producten. Funda is daar een duidelijk voorbeeld van, maar ook in de 
reisbranche wordt het zoeken naar vakantiehuisjes en vakantiereizen vergemakkelijkt door 

6 de omzetting van sitebezoek naar een transactie, bijvoorbeeld een bestelling of betaling. 
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sites als Zoover, waar bezoekers keuzemogelijkheden kunnen aangeven die worden 
gecombineerd met ervaringen van andere reizigers. Bezoekers worden eveneens geholpen 
bij de keuze voor een nieuwe telefoon (Hi) of outfit (WE, H&M en Neckermann). 

Interessant is ook dat multimedia kan worden ingezet om de diensten van een bedrijf uit te 
leggen. Hello Garbage is daar een goed voorbeeld van. Hello Garbage richt zich op de 
zakelijke markt. Hier kan de ondernemer 24 uur per dag, 7 dagen per week online alle 
zaken rondom zijn afval regelen. Middels sms kan de klant gewaarschuwd worden wanneer 
de container buiten gezet moet worden en wanneer hij leeggemaakt is. Op de eigen 
beschermde webomgeving van hellogarbage.nl heeft de klant continu inzage in de 
gemaakte kosten, een overzicht van de ledigingsdata, het containeroverzicht etc. 
Bovendien heeft hij de mogelijkheid mutaties zelf door te voeren op een door hem gewenst 
tijdstip. Een interessante toepassing van multimedia is dat via een demonstratiefilmpje een 
Websessie wordt getoond waarin het invullen van een online formulier wordt uitgelegd. 

Een ander voorbeeld waarbij bezoekers via multimedia worden geïnformeerd is 
belegger.tv. De site wil onafhankelijke informatie bieden over beleggen, voor de 
beginnende en gevorderde belegger. Belegger.tv trok in de eerste maand 22.000 unieke 
bezoekers. De filmpjes duren ongeveer drie tot vier minuten. Het best bekeken filmpje 
werd door zo’n 7000 bezoekers bekeken en een bezoeker is gemiddeld tweeënhalve 
minuut op de site aanwezig. 
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5 Case studies 
Op basis van de verzamelde voorbeelden in de database hebben we een selectie gemaakt 
van toepassingen van multimedia die zich lenen voor een nadere analyse en beschrijving in 
de vorm van een case studie. Belangrijk selectiecriterium daarbij was of er sprake was van 
gebruikscijfers, evaluaties of andere bronnen die iets zeggen over effectiviteit en 
waardering. Eigenlijk is in geen van de gevallen volledig aan die eis voldaan. Er is nog 
nauwelijks sprake geweest van gebruiksonderzoek en ook het cijfermateriaal (webstatis
tiek) bleek slechts zeer sporadisch beschikbaar. Ook waren er interessante voorbeelden 
door ons geselecteerd die uiteindelijk afvielen omdat er geen medewerking werd verleend 
door de initiatiefnemers. Desalniettemin hebben we uiteindelijk zeven cases aan een 
nadere analyse kunnen onderwerpen. In dit hoofdstuk beschrijven we hiervan de 
resultaten. 

5.1 Sire-campagne ‘ikzieikziewatjijnietziet’ 

5.1.1 Setting en het gebruik van multimedia 

Setting 
SIRE is een onafhankelijke stichting die onderbelichte maatschappelijke onderwerpen 
publiekelijk aan de orde stelt om ze bespreekbaar te maken bij burgers, opinieleiders en 
besluitvormers. SIRE wil wakker schudden en mensen aan het denken zetten. Hiertoe zet 
SIRE met de belangeloze hulp van de communicatiebranche, multimediale campagnes in. 
De above the line campagne voor ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’ is voor SIRE ontwikkeld 
door Doom & Dickson, de site www.ikzieikziewatjijnietziet.nl door het interactieve bureau 
ACHTUNG!. 

Beschrijving multimedia 
De gebruikte middelen in de campagne zijn een combinatie van online en offline middelen. 
Offline is er gebruik gemaakt van TV, radio en print. De online middelen bestaan uit 
banners, emailings en de campagnesite.  

Op de campagnesite wordt gebruik gemaakt van geluid en video om de boodschap indirect 
over te brengen. Zo wordt kindermishandeling gesuggereerd maar niet getoond.  ‘Ik zie ik 
zie wat jij niet ziet...’ fluistert een kinderstem. De telefoon gaat. De bezoeker van de 
website hoort een speeldoosje, maar er zit iets sinisters aan: het speelt blikkerig, er slaan 
deuren en een hond blaft. De geluiden rijgen zich onheilspellend aaneen. Wat is er aan de 
hand? De bezoeker ziet alleen de knuffelbeer steeds gekwetster worden bij elke 
rotopmerking. Door te klikken en te kijken krijgt de bezoeker op een indringende manier 
informatie over het aantal kinderen dat verwaarloosd, mishandeld, misbruikt of op straat 
gezet worden in Nederland. 

Reden van keuze 
Volgens de makers van ACHTUNG! is de impact door deze opzet vele malen groter dan 
wanneer de informatie alleen sec aangeboden wordt. Bezoekers kunnen hun betrokkenheid 
laten merken door een statement achter te laten dat aan andere site-bezoekers getoond 
wordt. ‘In een paar minuten realiseer je je wat je normaal nooit ziet’, is een van de 
reacties van bezoekers van de site www.ikzieikziewatjijnietziet.nl. 
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5.1.2 Kwaliteit van communicatie met de doelgroep 

Doelgroep 
SIRE heeft gekozen voor een brede publiekscampagne om de maatschappelijke discussie 
te bewerkstelligen. De omvang en ernst van het probleem moet scherp duidelijk worden 
gemaakt. Daarbij kiest SIRE niet voor allerlei ad hoc publiciteit rondom deelgebieden als 
pleegzorg, zwerfjongeren en kinderen in de gevangenis, maar voor een niveau hoger. Alle 
incidenten worden bewijsvoering voor de boodschap; in Nederland staan te veel kinderen 
in de kou. Hiermee wil SIRE bereiken dat Nederland zich collectief verantwoordelijk gaat 
voelen voor dit probleem en die verantwoordelijkheid niet langer wegschuift naar de 
overheid. 

Doel 
De enkelvoudige boodschap van de campagne luidt; kinderleed is een groter probleem dan 
je ooit hebt vermoed. De stichting wil met de campagne een maatschappelijke discussie op 
gang brengen, bewustwording en attitudewijziging. SIRE richt zich in de campagne naast 
bewustwording ook op het bieden van een beperkt handelperspectief door links te geven 
en adressen en telefoonnummers voor meer informatie. Concreet streven van de hele 
campagne, in print en online: 

• 100.000 unieke bezoekers/steunbetuigingen op www.ikzieikziewatjijnietziet.nl; 

• de maatschappelijke discussie starten; 

• mensen bewust maken van hun eigen rol/verantwoordelijkheid; 

• het onderwerp op de agenda van politiek Den Haag krijgen. 

Bereik en effect op communicatie 
In tien weken tijd hebben 173.000 unieke bezoekers de site bezocht. Van alle bezoekers 
die het eerste onderwerp bekijken, neemt 46 procent de moeite alle onderwerpen te 
bekijken. Daarmee hebben 80.000 mensen meer dan zes minuten aandacht gehad voor 
kindermishandeling. Vijftig procent van de bezoekers onderneemt iets actiefs en vinkt de 
balk aan dat zij kinderleed onaanvaardbaar vinden (42%), stuurt de site aan iemand 
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anders door of laat een statement achter (10%). Alleen de mensen die geen breedband 
internet hebben haken af. Hiermee verlies je een klein deel van de doelgroep maar dat was 
een bewuste keuze. Het conversiepercentage ‘Ikzieikziewatjijnietziet’ ligt hoog. Voor 
vergelijkbare virale campagnes ligt het conversiepercentage op zo’n 10-15 procent. Op de 
Engelse versie van de site komen niet alleen anderstaligen, maar zelfs bezoekers uit 
Rusland en China. Ook de Belgische zusterorganisatie van SIRE is geïnteresseerd. 

Behaalde resultaten: 

•	 173.000 unieke bezoekers in tien weken (7 december 2006-20 februari 2007); 

•	 80.000 bezoekers hebben zich verdiept in de verschillende vormen van kinderleed 
(gemiddelde tijdsbesteding 6 minuten); 

•	 72.000 mensen hebben actief verklaard kinderleed onaanvaardbaar te vinden; 

•	 18.000 bezoekers hebben een persoonlijk statement achtergelaten; 

•	 heftige discussies en steunbetuigingen op meer dan 200 weblogs; 

• site of the Day Favourite Website Award, TheFWA, 9 januari 2007; 

• opname in Taschen 2007 uitgave ‘Guidelines to succeed online’; 

•	 16.000 hits via Google na tien weken; 

•	 7.800 geregistreerde links naar www.ikzieikziewatjijnietziet.nl na tien weken; 

•	 gouden onderscheiding bij De Spin Awards; 

•	 Zilveren Lamp van de Art Directors Club Nederland (ADCN); 

•	 SAN Accent (Stichting Adverteerdersjury) in de categorie: Non-profit; 

•	 Webby Award op het 11e international Webby Award Festival in New York. 

De site was tot eind april 2007 te bekijken. 

5.1.3 Eindoordeel 

Mensen ervaren de site als een interactieve commercial waarbij zijzelf de regie hebben. 
Maar omdat veel bezoekers zes minuten blijven en goed geconcentreerd doorklikken, is het 
effect veel langduriger en groter dan bij een doorsnee commercial. 

De site uit de campagne is o.a. bekroond met een gouden SpinAward 2006, een jaarprijs 
voor creatieve interactieve communicatie, in de categorie ‘Beste online campagne’. Het 
juryrapport zegt over de campagne ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ van ACHTUNG! in 
opdracht van SIRE: "Het raakt, en doet wat met je. De campagne is creatief, interactief 
goed doordacht en onderscheidend, van begin tot het eind. De verhaallijn en de beelden 
laten je moeilijk los, waardoor je, eenmaal gegrepen, het hele verhaal volgt en betrokken 
raakt. De ogen worden geopend voor de omvang van het kinderleed in Nederland. 
Daarnaast is de campagne ook nog eens bijzonder effectief. Op alle criteria de beste in de 
categorie en daarmee verdient de winnaar de gouden SpinAward." 

31 



5.2 Case Rabobank Steffie 

5.2.1 Setting en het gebruik van multimedia 

Setting 
Steffie.nl is in 2001 gelanceerd om mensen met een verstandelijke tekortkoming wegwijs 
te maken op het internet. Steffie.nl is een idee van de educatieve omroep RVU en later 
overgenomen door de stichting ZetNet, een platform voor iedereen die zich betrokken voelt 
bij mensen met een verstandelijke beperking. Het beheer van de site is lange tijd in 
handen geweest van stichting ZetNet en dit werd financieel mede mogelijk gemaakt door 
de Rabobank Foundation. Inmiddels is de aparte Stichting Steffie opgericht. Deze stichting, 
eigenaar en belangenbehartiger van Steffie.nl, ondersteunt initiatieven die de wereld 
eenvoudiger maken voor mensen die om wat voor reden dan ook moeite hebben om mee 
te komen in de samenleving. 

Beschrijving multimedia 
Op Steffie.nl geeft de virtuele persoonlijkheid Steffie tekst en uitleg over maatschappelijk 
relevante onderwerpen. Stap voor stap legt ze uit hoe onder meer e-mail, bankpassen, de 
NS ticketautomaten en de AWBZ werken. Alles wat Steffie zegt, wordt ondertiteld zodat 
gebruikers kunnen meelezen. Als een gebruiker iets niet goed heeft begrepen, kan de 
uitleg worden herhaald. De gebruiker bepaalt zo zelf het tempo van de uitleg. Naast de 
uitleg zijn er ook oefenmodules, waar de gebruiker direct kan zien wat hij moet doen. 

In de loop van de tijd zijn er meer modules toegevoegd. In 2004 heeft Stichting ZetNet de 
website uitgebreid met interactieve leermodules rond het gebruik van de bankpas. Deze 
modules waren speciaal ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. De 
Rabobank Foundation heeft deze en volgende financiële modules betaald. Daarnaast 
leverde Rabobank Nederland een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van de 
modules. In 2007 is internetbankieren als nieuwe module toegevoegd aan Steffie.nl. 
Eveneens is voor de Sociale Verzekeringsbank een proefwebsite ontwikkeld die de AOW en 
de kinderbijslagaanvraag voor laaggeletterden toegankelijk maakt met behulp van 
spraaktechnologie en Steffie (zie 5.4). Voor een herontwerp van Steffie.nl in 2008 heeft 
Stichting Steffie van het Fonds verstandelijk gehandicapten begin 2008 een subsidie 
ontvangen. 

Reden van keuze 
Een leeravatar als Steffie is een geduldige vorm van kennisoverdracht. Steffie voert een 
lichte regie over de kennisoverdracht, maar kan worden uitgezet of worden herhaald, zo 
bepaalt de gebruiker het tempo van de uitleg. Steffie legt op een eenvoudige en leuke 
manier maatschappelijke relevante onderwerpen uit voor iedereen die een visuele stap
voor-stap uitleg prettig vindt. 

Een bijkomend voordeel van een animatie is dat de werkelijkheid aangepast kan worden. 
Overbodige informatie, die voor de uitleg van pinnen, chippen of internetbankieren niet 
relevant hoeft te zijn, wordt weggelaten. Gebruikers worden zo niet afgeleid door een grote 
hoeveelheid aan informatie en de informatie blijft beter hangen bij de gebruiker. 

5.2.2 Kwaliteit van communicatie met de doelgroep 

Doelgroep 
Steffie.nl richtte zich oorspronkelijk op mensen met een verstandelijke handicap die weinig 
van Internet wisten. In de loop van de tijd kwamen er steeds meer modules bij en werd de 
doelgroep ook breder. Inmiddels is de doelgroep van Steffie.nl vergroot met kinderen in 
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groep 3-4 van de basisschool, oudere senioren en mensen met een taal- en leesachter
stand (laaggeletterden). Steffie.nl is voor de Rabobank te beschouwen als een aanvulling 
op de generieke site van de Rabobank. Deze bleek voor bepaalde doelgroepen niet te 
voldoen. Er is daarom bewust gekozen voor een doelgroepbenadering met deze site. 
Steffie.nl richt zich niet op een miljoenenpubliek maar juist op specifieke doelgroepen. Er is 
ook relatief weinig promotie geweest voor de site, af en toe is er een persbericht geweest. 

Doel 
De Rabobank Foundation ondersteunt dit project omdat het bijdraagt aan de maatschappe
lijke ontplooiing van mensen met een verstandelijke beperking. De verbreding van de 
doelgroep met ondermeer laaggeletterden beschouwt de Rabobank als positief voor het 
effect van de site. De Rabobank vindt het belangrijk dat het betalingsverkeer toegankelijk 
is voor iedereen. Steffie zal verder worden uitgebreid met verschillende modules en er zijn 
plannen om Steffie.nl ook via andere kanalen beschikbaar te stellen. Steffie.nl is nu 
beschikbaar via PC en internet, maar kan in de nabije toekomst worden benaderd via de 
mobiel, televisie en informatiezuilen bij Rabobank filialen. 

Het doel van Steffie.nl is het realiseren van tijdwinst voor gebruiker en dienstverlener. Het 
baliebezoek van de Rabobank bestaat voor een deel uit ouderen, slechtzienden en 
analfabeten. De Rabobank wil de zelfredzaamheid van deze mensen vergroten en zo het 
baliebezoek van mensen met basisvragen omlaag brengen. Het aantal adviesvragen 
(specifieke vragen over hypotheken ed.) kan dan stijgen. De Rabobank is zich bewust dat 
dit doel lastig te meten is. 

Bereik en effect op communicatie 
Steffie.nl heeft een deel van de 2 miljoen Nederlanders (1,5 miljoen analfabeten, 0,2 
miljoen mensen met verstandelijke beperking, 0,3 miljoen oudere senioren), die niet 
volwaardig deelnemen aan de samenleving omdat zij problemen hebben met lezen en 
schrijven, kunnen bereiken. In de laatste twee jaar heeft Steffie.nl zo’n 100.000 tot 
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150.000 unieke bezoekers gehad. Er is een hoge waardering voor de site van gebruikers
groepen en er is eveneens een grote maatschappelijke waardering voor Steffie.nl. De 
specifieke doelgroepbenadering van Steffie.nl is doorgetrokken naar de fysieke 
dienstverlening van de Rabobank. Baliemedewerkers van de Rabobank hebben een 
opleiding gekregen over bijvoorbeeld laaggeletterdheid. 

Behaalde resultaten: 

•	 In 2004, 2005 en 2006 heeft Steffie.nl ruim 200.000 bezoekers7 die informatie lezen 
over de AWBZ, games, internet, surfen, email, zoeken, agenda en chatten. 

•	 In 2007 heeft Steffie.nl iets minder unieke bezoekers. Tot en met november waren dat 
er 160.000. De modules over internet, surfen en de NS zijn het meest bezocht8. 

•	 In 2007 gaat 88% van de bezoekers rechtstreeks naar Steffie.nl, de overige bezoekers 
vinden Steffie.nl via zoekmachines of andere websites. 

•	 In 2007 zijn de verschillende modules van de Rabobank bijna 100.000 keer bekeken. 
De NS modules zijn in dit jaar zo’n 37.000 keer bezocht en de modules over de AWBZ 
bijna 45.000 keer. 

•	 Van de Rabobank modules zijn de modules over betalen en opnemen van geld over de 
jaren heen het meest bezocht. 

•	 In 2004 ontving de Rabobank een nominatie voor de ABC Trofee van de Stichting 
Belangenbehartiging Alfabetisering (Stichting ABC). Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt 
aan een persoon, bedrijf of instelling met bijzondere belangstelling voor de problemen 
van autochtone (functioneel) analfabeten en laaggeletterden of met opvallende 
aandacht voor eenvoudig taalgebruik. 

5.2.3 Eindoordeel 

Steffie.nl biedt informatie voor een specifieke doelgroep in de Nederlandse maatschappij. 
Aangezien steeds meer diensten van de Rabobank digitaal (en alleen digitaal) worden 
aangeboden, is een goede communicatie, juist voor de zwakkere groepen in de 
maatschappij over zo’n dienst noodzakelijk.  

Mensen verwachten dat de communicatie (en dienstverlening) steeds persoonlijker wordt 
aangeboden en dat de communicatie een interactieve component bevat. Communicatie 
wordt daarmee geïntegreerd in de dienstverlening, waarin mensen worden benaderd op 
basis van persoonlijke omstandigheden. Er zijn bepaalde verwachtingen bij Nederlanders in 
het gebruik van internet en je zult hier als organisatie in mee moeten gaan. Het is namelijk 
de vraag of een organisatie niet direct achterloopt, wanneer er geen gebruik wordt 
gemaakt van nieuwe ontwikkelingen en de doelgroepenbenadering niet wordt gebruikt. 

7 Geen unieke bezoekers. 
8 De internetbankieren module is eind 2007 toegevoegd aan Steffie.nl en daar zijn geen gegevens 

over. 
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5.3 Expert op afstand 

5.3.1 Setting en het gebruik van multimedia 

Setting 
Expert op Afstand is als project in 2005 ontwikkeld vanuit het Samenwerkingsprogramma 
SURFnet/Kennisnet. Binnen het Samenwerkingsprogramma worden innovatieve educatieve 
internettoepassingen ontwikkeld. Expert op Afstand kan gezien worden als een soort 
marktplaats waar de vraag vanuit het onderwijs en het aanbod van experts gematcht kan 
worden. 

Beschrijving multimedia 
Videoconferencing is een vorm van groepscommunicatie via een breedband internetverbin
ding. Met behulp van een pc, monitor, camera en microfoon kunnen leerlingen live via 
video- of webconferencing vanuit de klas communiceren met een expert. Een expert wordt 
hierin in de meest brede zin van het woord geïnterpreteerd: indien het voor het onderwijs 
een expert of ervaringsdeskundige is, kan hij of zij zich aanbieden aan het onderwijs. 
Afgeronde videoconferencingsessies zijn als video via de website www.expertopafstand.nl 
toegankelijk. 

Reden van keuze 
Videoconferencing is een ICT-toepassing waarmee experts op efficiënte wijze bij het 
onderwijs betrokken kunnen worden. Een belangrijk voordeel van videoconferencing is 
tijdbesparing. Met een hele klas op pad is een behoorlijk intensieve, en tijdrovende 
onderneming. Door middel van videoconferencing zien zowel leerlingen en docenten als 
experts geen reistijd verloren gaan. Ook biedt het initiatief een oplossing voor kennis die 
zich niet zo gemakkelijk naar de school laat halen. Denk bijvoorbeeld aan een proef in een 
laboratorium.  

Substitutie of aanvulling 
Het betrekken van experts bij het onderwijs is een aanvulling op het reguliere onderwijs 
waarbij docenten kennis overdragen door gebruik te maken van lesboeken. Het betrekken 
van experts is dan ook een aanvulling op gedrukte media. De communicatie met experts 
verloopt veelal face-to-face. Videoconferencing kan worden ingezet als substituut voor 
face-to-face communicatie. Daarnaast is het medium een aanvulling op gedrukte media. 

5.3.2 Kwaliteit van communicatie met de doelgroep 

Doelgroep 
Bij de start van het project Expert op Afstand in 2005 was het hoofddoel om ervaring op te 
doen met videoconferencing in het voortgezet onderwijs. Tijdens de projectfase heeft de 
inhoudelijke verkenning plaatsgevonden en zijn de technische mogelijkheden verkend 
waardoor er een multimedium is ontwikkeld dat voor het primair, voortgezet en het 
beroeps- en volwassenen educatie (BVE) gebruikt kan worden. 

Doelgroep van Expert op Afstand zijn leerlingen in het primair, voortgezet en beroepson
derwijs. De inhoudelijke toepassingen van het initiatief kunnen grofweg in vijf verschillende 
groepen worden opgedeeld. Bij elke inhoudelijke toepassing past een (leerlin
gen)doelgroep:  

•	 Internationalisering; via videoconferencing en webconferencing is communicatie tussen 
scholieren van verschillende landen een stuk makkelijker (PO en VO). 
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•	 Vakinhoudelijk; veruit de meeste sessies zullen vanuit een vakinhoudelijke context 
opgezet worden. Daarbij kan gedacht worden aan musea, experts, ervaringsdeskundi
ge. Deze sessies zullen door alle drie de sectoren ingezet worden (VO en BVE). 

•	 Loopbaanoriëntatie; met behulp van videoconferencing is het relatief eenvoudig om de 
‘buitenwereld’ binnen te halen. Dat is voor loopbaanoriëntatie van essentieel belang 
voor een goede oriëntatie (VO en BVE). 

•	 Presentatie; voor leerlingen binnen alle sectoren en alle onderwijsvormen is het 
presenteren een belangrijk onderdeel. (PO en VO)  

•	 Deskundigheidsbevordering; videoconferencing kan ingezet worden om de onderlinge 
contacten tussen scholen en tussen sectoren te verbeteren. Dit is een belangrijk 
onderdeel binnen de deskundigheidsbevordering van docenten. 

Bereik 
Gedurende elke videoconferencingsessie kan een klas leerlingen met een expert 
communiceren.  Afgeronde sessies zijn als video via de website van Expert op Afstand vrij 
toegankelijk. Deze website wordt veelvuldig bezocht. 

Effect op communicatie 
In Expert op Afstand wordt een bezoek van leerlingen aan experts vervangen door 
videoconferening. Een belangrijk voordeel van videoconferencing is dan ook tijdbesparing 
omdat er geen reistijd meer nodig is om als leerling met een expert in contact te komen. 
Ook is het bereik hoog doordat afgeronde videoconferencingsessies toegankelijk zijn voor 
leerlingen die de sessie niet hebben bijgewoond. Leerlingen die de sessie hebben 
bijgewoond kunnen de sessie achteraf terugkijken waarmee de opslagcapaciteit en de 
nauwkeurigheid van het medium hoog is. Het medium scoort ook goed op selectiviteit 
omdat leerlingen persoonlijk kunnen worden benaderd. Tegelijkertijd blijft de interactiviteit 
en de stimulusrijkdom door videoconferencing even hoog als van face-to-face communica
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tie. Hiermee is videoconferencing dan ook een efficiëntere manier van communicatie dan 
face-to-face ontmoetingen. 

Effectiever en boodschap komt beter over bij bestaande doelgroepen. 
Leerkrachten en docenten geven aan dat de boodschap vaak beter en eerder over komt 
dan door middel van andere lesmaterialen en –mogelijkheden. Zo geeft een docent aan dat 
hij al maanden bezig was met het thema Palestina. Al enkele keren vertelde hij de 
leerlingen dat leeftijdsgenoten in Palestina soms niet naar school konden, omdat ze 
bijvoorbeeld niet voorbij een checkpoint mochten. Toen de leerlingen met leeftijdsgenoten 
konden praten via Expert op Afstand, en de Palestijnse leerlingen dezelfde informatie 
gaven, draaiden de leerlingen zich om en vroeg: “Meneer, is dat echt zo?”. 

Zoals met vrijwel elke technologie zijn er technische storingen, hoewel de scholen 
aangeven dat deze steeds minder worden. Daarnaast moeten de docenten/leerkrachten en 
leerlingen op een andere manier werken. Deze verandering kan zowel technologisch zijn 
(bijvoorbeeld: kan de docent het systeem aan de praat krijgen?) als organisatorisch 
(bijvoorbeeld: wordt er voldoende tijd en aandacht geschonken aan de voorbereiding, 
zodat tijdens de sessie voldoende informatie wordt overgebracht). 

Boodschap komt beter over bij nieuwe doelgroepen. 

Nieuwe doelgroepen werden binnen de scholen niet zozeer bereikt, aangezien dit ook niet 
het doel van de scholen is. Wel werden nieuwe toepassingsgebieden bedacht zoals 
ondersteuning van de studiekeuze. Onder het toeziend oog van een decaan kunnen 
scholieren via Expert op Afstand praten met mensen die verschillende beroepen 
uitoefenen. Docenten geven aan dat de leerlingen beter in staat zijn een keuze te maken. 

5.3.3 De (ervaren kwaliteit van de) dienstverlening 

Dienst voor en na inzet multimedia 
De ervaringen van de docenten en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs bleken 
positief. Expert op Afstand wordt goed gewaardeerd, omdat het als uiterst interactief en 
innovatief wordt ervaren. De noodzakelijke goede inhoudelijke voorbereidingen door 
leerlingen en docenten en de evaluatiemogelijkheden van streaming video zorgen ervoor 
dat de educatieve meerwaarde als hoog wordt ervaren. 

5.3.4 Eindoordeel 

Hoewel er geen (openbare) systematische effectmeting heeft plaatsgevonden, zijn de 
voorbeelden duidelijk. De leerlingen van de voorbeeldscholen zijn positief over Expert op 
Afstand. Zij geven aan dat de lessen leuker worden en ook gemakkelijker. Voor de 
docenten is er ook toename in gemak en wordt er aan tijd gewonnen, doordat dezelfde 
informatie sneller doordringt tot de leerlingen. 

5.4 Arnhem Rijnboog 

5.4.1 Setting en het gebruik van multimedia 

Setting 
De gemeenteraad van Arnhem heeft in 2004 ingestemd met het Masterplan Rijnboog. Dit 
plan behelst de aanleg van een nieuwe haven in het zogenaamde Rijnbooggebied. Dit 
Masterplan is door de gemeente Arnhem opgesteld in samenwerking met de Provincie 
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Gelderland, het Knooppunt Arnhem-Nijmegen en de marktpartijen Blauwhoed, Bouwfonds 
MAB, BPF Bouwinvest, Portaal en Vesteda. De Arnhemse gemeenteraad heeft op 13 
februari 2006 besloten tot het organiseren van een preferendum over varianten voor het 
Havenkwartier, één van de deelprojecten in Rijnboog. In het preferendum konden 
bewoners van Arnhem zich uitspreken over drie varianten: kort, lang en sluis (een ja/nee 
keuze is dus niet mogelijk). Onderscheidend was daarbij de vorm van de haven en de 
gebouwen daar omheen. Ter ondersteuning van de ontwikkeling van varianten en de 
meningsvorming is een groot aantal activiteiten ingezet. Dit werd stadsdialoog genoemd. 
Er is een startbijeenkomst georganiseerd, er zijn mobiele teams door de stad gegaan, er 
zijn twee stadsdebatten gehouden en er zijn met specifieke doelgroepen zogenaamde 
flitssessies opgezet. De stadsdialoog liep van november 2006 t/m januari 2007. Resultaat 
van de stadsdialoog is verwerkt in de drie varianten. 

Het preferendum is gehouden op 6 juni 2007. In de voorbereiding naar het preferendum is 
besloten om 3D beeldmateriaal - dat voor intern gebruik was vervaardigd – onderdeel te 
laten zijn van de campagne die liep van begin mei tot juni 2007. De campagne had tot doel 
om de mensen daadwerkelijk naar het preferendum te krijgen. Het 3D beeldmateriaal 
(visualisatie van de drie varianten + gesproken tekst) was zowel online te raadplegen als 
stand-alone in de vorm van een DVD die (tezamen met een brochure) huis aan huis is 
verspreid. In totaal zijn 80.000 exemplaren vervaardigd en gedistribueerd onder alle 
Arnhemse huishoudens. 

De afzender van de informatie was de gemeente Arnhem. In de brochure is een oproep 
opgenomen van de burgemeester (Pauline Krikke) om te gaan stemmen en een voorkeur 
uit te spreken. Het project Rijnboog valt onder de Dienst Stadsontwikkeling. De uitvoering 
van het preferendum valt onder de Dienst Inwonerszaken. De 3D animatie is vervaardigd 
door het Utrechtse bureau Archiware. 

Op 6 juni 2007 hebben 11.430 Arnhemmers bij het preferendum over het Havenkwartier 
hun stem uitgebracht. Dat was een opkomst van 10,23%. De meeste stemmen (47%) 
gingen naar de variant sluis. Omdat de opkomst beneden de 30% is gebleven9, is de 
uitslag niet bindend. In de Gemeenteraad was eerder afgesproken dat de uitslag 
gerespecteerd zou worden als minimaal 30% van de stemgerechtigden zou opkomen. De 
gemeenteraad heeft desondanks in juni 2007 besloten om de variant sluis als uitgangspunt 
te nemen in de verdere uitwerking. 

Beschrijving multimedia 
Het 3D beeldmateriaal dat is gebruikt had de vorm van een animatie/visualisatie van de 
drie varianten. Omdat het beeldmateriaal op zichzelf niet voldoende communiceert, is 
gekozen voor een combinatie met gesproken tekst. Ook muziek maakte deel uit van de 
inzet van multimedia. De toevoeging muziek zorgde voor extra complexiteit vanwege het 
afkopen van rechten via BUMA/STEMRA. 

Het beeldmateriaal was zowel online te raadplegen (website rijnboog.nl) als stand-alone in 
de vorm van een DVD die (tezamen met een brochure) huis aan huis is verspreid. 

9 Er is door TNS NIPO onderzoek gedaan naar de redenen voor het niet stemmen. Van de niet
stemmers gaf 41% als reden op dat het niet mogelijk was om voor of tegen de aanleg van een haven 
te kunnen stemmen, 14% vond het onderwerp niet interessant genoeg, en 12% gaf aan niet in de 
gelegenheid te zijn geweest om te gaan stemmen. 
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De kosten van het vervaardigen van beeldmateriaal bedroegen ongeveer 50.000 euro. 
Daar bovenop komen de kosten voor het maken/vermenigvuldigen van de DVD’s en 
brochure, circa 40.000 euro (80.000 stuks à 0,30 eurocent reproductiekosten). De totale 
campagnekosten bedroegen overigens 220.000 euro en de totale kosten voor het totale 
project van het preferendum 1,26 miljoen euro. 

Reden van keuze 
Het oorspronkelijke idee was om een boekje te maken met de verschillende varianten. Er is 
vooraf door TNS NIPO kwalitatief onderzoek gedaan (in de vorm van focusgroepen) om te 
bepalen welk communicatiemateriaal het meest geschikt is om: 

• burgers een goed geïnformeerde keuze te laten maken; en 

• burgers te motiveren om daadwerkelijk op te komen bij het preferendum. 

Deze pre-test is gehouden onder een groep laag- en een groep hoogopgeleiden. De 
uitkomst was dat een combinatie van brochure en video het beste werkt – gelet op 
bovenstaande doelen. Uit de pre-test bleek verder dat een voice-over nodig was om betere 
uitleg te geven over wat er nu wel en wat er niet was ingevuld (feitelijk: duiding wat er te 
zien is) met de 3-D animaties. 

Substitutie of aanvulling? 
Aanvulling. De DVD en het online beeldmateriaal waren onderdeel van een zeer 
gevarieerde mediamix. De DVD was ook te zien in zo’n 80 publieke gebouwen (zoals de 
bibliotheek) en wijkcentra. 

5.4.2 Kwaliteit van communicatie met de doelgroep 

Doelgroep 
Doelgroep was de gehele Arnhemse bevolking. 

Doel 
De discussie over de plannen en inrichtingsvarianten was tot voor kort beperkt tot een 
kleine kring van belanghebbenden en belangstellenden (hoofdzakelijk professionals). Inzet 
was om in deze fase te komen tot een brede dialoog met de stad. 
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Bereik 
Er is geen onderzoek gedaan naar het bereik. Wat wel bekend is geworden is dat de 
brochure met DVD heeft bijgedragen aan de bekendheid van het preferendum. Er is na 
afloop van het preferendum onderzoek gedaan naar de slechte opkomst door TNS NIPO. 
Hieruit bleek dat 8 op de 10 ondervraagden (N=669) op de hoogte was van het 
preferendum. Van degenen die op de hoogte waren (N=556) was ongeveer de helft (49%) 
via de brochure met DVD die huis aan huis is verspreid op de hoogte gebracht. 

Effect op communicatie 
Uit het vooronderzoek met de focus groepen is gebleken dat de combinatie van 
leaflets/brochures met het audiovisueel materiaal het meest effectief was om de 
boodschap over te brengen en mensen te mobiliseren. Verder is door onderzoek 
vastgesteld dat het materiaal heeft bijgedragen aan de bekendheid van het project en het 
referendum – ook al heeft zich dit niet vertaald in het gewenste opkomstpercentage. 

5.4.3 Eindoordeel 

De effectiviteit van het ingezette mediumtype kan onmogelijk worden geïsoleerd van de 
politieke en communicatieve context. Er zaten vele ‘hobbels’ in het communicatietraject die 
de (potentiële) effectiviteit hebben ondermijnd:  

•	 Er is een politiek besluit genomen over de aanleg van een haven en daarna is er een 
politiek besluit genomen over het houden van een preferendum – waarbij alleen een 
oordeel werd gevraagd over 3 varianten. De beslisruimte was dus zeer beperkt (er was 
geen echte keuze); 

•	 Het onderwerp lag politiek al jarenlang zeer gevoelig (oppositie was mordicus tegen);  

•	 Er was zeer weinig tijd om de communicatie rond het preferendum voor te bereiden 
(januari – april 2007) en in te richten (mei-juni 2007);  
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•	 Het is niet gelukt om het preferendum te koppelen aan een andere verkiezing 
(aanvankelijk was de planning om te combineren met de opkomst voor de Tweede 
Kamer verkiezingen); 

•	 De materie was/is zeer complex (m.n. het abstractieniveau van de verschillende 
plannen en varianten) om kort en bondig aan een lekenpubliek uit te leggen. 

Toch lijkt de toegevoegde waarde van de inzet van multimedia juist in dit laatste aspect te 
liggen: een complexe boodschap inzichtelijk maken.  Ook al is de doelstelling van 30% 
opkomst niet gehaald, het materiaal heeft evident bijgedragen aan de bekendheid van het 
project en het preferendum – en dit alles is voor een relatief bescheiden bedrag 
gerealiseerd. 

5.5 Sociale verzekeringsbank 

5.5.1 Setting en het gebruik van multimedia 

Setting 
In de Week van de Alfabetisering, september 2007, lanceerde de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB) de website svb.mijnabc.nl, gericht op mensen die moeite hebben met lezen en 
schrijven. Mijnabc.nl is opgezet in samenwerking met onder andere de Rabobank en IBM 
en dient als portal naar nieuws en andere gemakkelijke sites. Op de site kunnen bezoekers 
informatie vinden over de werkzaamheden van de Sociale Verzekeringsbank, de 
kinderbijslag en de AOW. Er is gekozen om informatie over de twee meest voorkomende 
onderwerpen (kinderbijslag en AOW) op de ‘gemakkelijke site’ beschikbaar te stellen. 
Svb.mijnabc.nl is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven 
en maakt deel uit van Mijnabc.nl, de algemene site van deze stichting. Mijnabc.nl wordt 
door de Stichting Lezen & Schrijven ingezet om organisaties te motiveren om verbeterin
gen door te voeren op de eigen website waar het gaat om toegankelijkheid voor mensen 
die moeite hebben met lezen en schrijven. Deze verbeteringen betreffen met name het 
taalniveau, de structuur van de site (eenvoudige navigatie en platte structuur) en de 
mogelijkheid teksten te laten voorlezen. 

Beschrijving multimedia 
Op de website kan een aanvraagformulier voor de kinderbijslag op de site worden 
ingevuld, waarna het vervolgens kan worden uitgeprint en kan worden verstuurd naar de 
SVB. Een animatiefiguur, Steffie, begeleidt de gebruiker bij het invullen van het formulier. 
Op de website svb.mijnabc.nl staan eenvoudige teksten en er wordt een heldere 
navigatiestructuur gebruikt. Teksten op de site kunnen ook worden voorgelezen waarbij de 
voorgelezen tekst oplicht op het scherm. 

Ook is op de site informatie te vinden over het gebruiken van een pinautomaat en een NS 
kaartjesmachine en wordt er uitgelegd hoe internet werkt. Het figuur Steffie legt uit hoe de 
pagina’s werken, wat de knoppen betekenen en ze wijst gebruikers de weg naar andere 
toegankelijke websites.  
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Reden van keuze 
Een op de tien mensen in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. De SVB, als 
grote publieke organisatie met ruim 4.8 miljoen klanten, wil bij de dienstverlening rekening 
houden met deze doelgroep. De SVB streeft naar heldere correspondentie door het 
lanceren van een site speciaal gericht op laaggeletterden en ontwikkelt makkelijke 
formulieren om het voor de klanten zo laagdrempelig mogelijk te maken om een uitkering 
aan te vragen10. Als overheidsorganisatie moeten de informatiekanalen niet discrimineren 
tussen verschillende groepen. Het aanpassen van sites is vaak gericht op blinden en 
slechtzienden, nu is de site ook toegankelijk voor de doelgroep laaggeletterden. 

Er is bewust gekozen om dit formulier eerst online te zetten, omdat de aanvragers van 
kinderbijslag jonger zijn en vaker internet zullen gebruiken. 

Substitutie of aanvulling 
Svb.mijnabc.nl is een aanvulling op de bestaande dienstverlening van de SVB, de site 
bestaat naast de reguliere site van de SVB. Op svb.nl staat een link naar svb.mijnabc.nl.  

5.5.2 Kwaliteit van communicatie met de doelgroep 

Doelgroep 
De SVB richt zich met svb.mijnabc.nl op volwassen laaggeletterden in Nederland. 
Daarnaast trekt de site doelgroepen aan waar in eerste instantie niet aan werd gedacht, 
zoals inburgeraars en vluchtelingen in Nederland. Er is bij de docenten van de cursussen 
Lezen & Schrijven aandacht gevraagd voor de website, ook is de website bij de media 

10 Bron: Perbericht Sociale Verzekeringsbank, 13 september 2007, 
http://www.svb.nl/internet/nl/kennisbank/persberichten/070913_svb_site_voor_laaggeletterden.jsp 
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onder de aandacht gebracht als onderdeel van het thema toegankelijkheid op het internet. 
De website zal verder bekend worden gemaakt bij de ROC’s. 

Doel 
De SVB wil in haar dienstverlening rekening houden met klanten die moeite hebben met 
lezen en schrijven. Door een site beschikbaar te maken met heldere informatie en een 
voorleesfunctie en het ontwikkelen van makkelijke formulieren wil de SVB het aanvragen 
van kinderbijslag zo gemakkelijk mogelijk maken. 

Bereik 
In oktober waren er per dag gemiddeld zo’n 2653 unieke bezoekers op de site, de 
gemiddelde duur van een bezoek is zo’n vier minuten. Merendeel van deze bezoekers 
kwamen via svb.nl binnen. Er zijn echter nog weinig gegevens over het bereik van de site. 
De site is slechts drie maanden online, daarnaast is de site in korte tijd opgezet, waarbij 
geen tijd en ruimte is ingepland voor een evaluatie van de site. Ervaring leert dat veel 
bezoekers de site via de computer van de bibliotheek benaderen. Het kinderbijslagformu
lier is door 295 bezoekers gebruikt, het is echter niet na te gaan voor welke redenen 
(testdoeleinden, nieuwsgierigheid) dit is gebruikt. Hoeveel formulieren via de 
Svb.mijnabc.nl zijn binnengekomen bij de SVB is onduidelijk11. 

Effect op communicatie 
Hoewel er geen evaluatie is geweest van de site, lijkt er wel een toename in gebruik 
zichtbaar. Uit de test rond mijnabc.nl is ook naar voren gekomen dat bezoekers minder 
snel de draad kwijt raken als de voorgelezen tekst oplicht. Eveneens krijgen bezoekers 
graag ondersteuning bij het invullen van formulieren. Eerst gebeurde dit per telefoon, 
maar daar kon de persoon die uitleg gaf, niet zien wat de gebruiker op het scherm deed. 
Hier deed Steffie haar intrede. 

De heer Vos heeft een korte inventarisatie gedaan bij enkele cursisten Lezen & Schrijven 
over het internetgebruik. Uit deze steekproef is gebleken dat veel laaggeletterden toegang 
hebben tot het internet en er gebruik van maken, thuis of anders bij vrienden en familie. 
De cursisten maken veel gebruik van marktplaats, maar geven aan dat de teksten lastig 
zijn. Volgens de docenten sluiten de onderwerpen op de site van de SVB goed aan bij het 
streven binnen de lessen om de zelfredzaamheid van de cursisten te bevorderen. 
Mijnabc.nl is niet bij alle cursisten bekend, maar de cursisten geven aan dat ze graag 
overheidsformulieren willen invullen en het online oefenen kan daarbij helpen.  

Voor de beschrijving van svb.mijnabc.nl is gesproken met cursisten Lezen & Schrijven uit 
Amersfoort, die de makkelijke site van de SVB op ons verzoek hebben beoordeeld. 
Informatie vanuit de overheid is volgens de cursisten essentieel, zodat mensen de 
financiële ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben en mensen niet in de problemen 
komen, door bijvoorbeeld het te laat afmelden voor een toeslag of subsidie. De site is 
volgens de cursisten goed te gebruiken; de structuur van de site is helder en de informatie 
op de site is duidelijk, zonder afkortingen en moeilijke of Engelse woorden. De cursisten 
zijn zeer tevreden over de algemene informatie, over Steffie en de computerstem. Wel is 
de hoeveelheid informatie nog beperkt, specifieke informatie over AOW in het buitenland of 
over AOW voor weduwen mist. Enkele cursisten vinden het oplichten van de tekst handig in 
combinatie met de voorleesfunctie. Andere cursisten gebruiken deze optie liever niet, 
omdat ze juist zelf willen lezen. De cursisten vinden het eveneens prettig dat er een 
herhaalmogelijkheid is om de teksten opnieuw te laten oplezen. 

11 Informatie afkomstig van statistieken van svb.mijnabc.nl en dhr. H. Sinke. 
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5.5.3 De (ervaren kwaliteit van de) dienstverlening 

Het doel van svb.mijnabc.nl is om de belangrijkste informatie van de SVB via een 
makkelijke site beschikbaar te stellen. Voor bedrijven en overheden kan het gebruik van 
een site zoals svb.mijnabc.nl het aantal telefonische vragen verminderen. Door 
eenvoudiger taalgebruik op een website of in brieven van een instantie zou dit een effect 
kunnen opleveren. Hier is nog geen onderzoek naar gedaan en deze effecten zijn dan ook 
niet vast te stellen. 

De cursisten Lezen & Schrijven uit Amersfoort hebben ook hun mening gegeven over het 
dienstverleningsaspect van de site. De informatie wordt als ruim voldoende beoordeeld, 
maar de site geeft geen informatie over hoe bepaalde toeslagen moeten worden 
aangevraagd. Zo staat op de site duidelijk vermeld wanneer iemand recht heeft op toeslag 
voor een partner, maar hoe deze toeslag kan worden aangevraagd staat niet vermeld; 
daarvoor moet contact worden opgenomen met de SVB in de buurt. De contactgegevens 
op de site zijn de algemene contactgegevens van de SVB. Daarmee komen mensen bij het 
standaard informatienummer terecht, waar deze doelgroep niet de juiste dienstverlening 
krijgt. Zo heeft deze groep bijvoorbeeld moeite om tijdens een telefoongesprek in 
documenten snel de benodigde informatie te vinden. Daarbij komt dat de telefoniste die wij 
aan de lijn kregen, niet op de hoogte was van svb.mijnabc.nl. 

Het formulier van de kinderbijslag wordt als goed beoordeeld; de hulp bij het invullen van 
het formulier is goed en het formulier is makkelijk in gebruik. Het gebruik van deze 
formulieren voor andere toeslagen zou een verbetering van de site zijn. 

5.5.4 Eindoordeel 

•	 Het verbeteren van de dienstverlening vindt bij svb.mijnabc.nl voornamelijk plaats 
door eenvoudiger taalgebruik te gebruiken. De duidelijke teksten worden door de 
gebruikers uit de doelgroep zeer gewaardeerd en hebben effect in het verbeteren van 
de communicatie. Wel is aangegeven dat er op de site specifieke informatie nog mist, 
voor een verbeterde communicatie zou ook deze informatie moeten worden vermeld. 

•	 De dienstverlening wordt vergroot door de gebruiker te begeleiden bij het invullen van 
het formulier van de kinderbijslag. Dit wordt door één gebruiker zeer gewaardeerd en 
een formulier voor het aanvragen van AOW zou de dienstverlening rondom de AOW 
ook kunnen verbeteren. 

•	 Toegevoegde waarde is de combinatie van de verschillende multimedia toepassingen, 
zo is er niet alleen een voorleesfunctie, maar wordt deze functie versterkt door het 
oplichten van de uitgesproken tekst. Animatiefiguur Steffie legt uit wat de verschillende 
mogelijkheden op de site zijn. De overzichtelijkheid wordt daarbij versterkt door een 
heldere lay-out. 

•	 De informatieketen van het SVB is nog niet op elkaar afgestemd. Zo weten de 
telefonisten van het informatienummer niet dat de makkelijke site van de SVB bestaat. 
Het personeel van de organisatie beantwoordt vragen, maar weet niet welke informatie 
mensen al hebben gevonden op deze site. De dienstverlening die volgt op vragen van 
de website, kan nog worden verbeterd. 

Als de huidige site en het formulier voor kinderbijslag een succes blijken te zijn, zal ook 
een formulier voor het aanvragen van AOW op de site worden toegevoegd. Bovendien zijn 
andere organisaties ook geïnteresseerd in de ervaringen van de svb.mijnabc.nl site 
waaronder de Belastingdienst en de Nationale Ombudsman. 
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5.6 I-punt Venlo 

5.6.1 Setting en het gebruik van multimedia 

Setting 
Op 18 september 2005 werd het eerste I-Punt van Venlo geopend. Het I-Punt bevat een 
Virtueel Inburgeringsloket, met het centrale doel de migrant op digitale wijze wegwijs te 
maken in de Nederlandse (kennis)maatschappij. Zes computerzuilen met touch screen, 
geïnstalleerd bij zes instellingen, geven hulp aan migranten om in te burgeren. Inmiddels 
is dit aantal uitgebreid naar 7 zuilen. Daarnaast heeft de gemeente Venlo een licentie 
verkregen om het I-Punt op het internet van de gemeente te plaatsen. Bijzonder aan de 
introductie van het I-Punt in Venlo is dat het Virtueel Inburgeringsloket voor het eerst in 
een moskee is geplaatst. 

Bij Venlo is niet uitgegaan van een eenmalige inzet van deze zuilen en de gemeente staat 
open (net als veel andere grotere gemeenten) voor productverbeteringen.  Zo is het I-Punt 
in Venlo geschikt voor alle inwoners van de gemeente Venlo en wordt deze in november 
2007 uitgebreid met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Halverwege juni 2007 zijn de werkzaamheden hiervoor gestart. Naast de uitbreiding met 
Wmo informatie wordt ook het aantal zuilen uitgebreid van 7 naar 13 stuks, met lager 
geplaatste schermen voor mensen in een rolstoel. Drie I-Punt zuilen zullen eveneens een 
koppeling krijgen met DigiD. Daardoor wordt het gehele proces van informatieontsluiting 
tot het digitaal indienen van aanvragen vanuit het I-Punt mogelijk. 

Het I-Punt Venlo is gemaakt door GovWorks. GovWorks is begonnen als stichting met het 
Virtueel Inburgeringsloket met het doel centraal aangestuurde digitale informatie 
inzichtelijk te maken voor migranten, als product werd eind 2000 het eerste Virtuele 
Inburgeringsloket gelanceerd12. Met behulp van deze loketten krijgen migranten informatie 
over bijvoorbeeld scholing, werk, gezondheid en huursubsidie; informatie die eerst niet 
(goed) beschikbaar was voor deze groep terwijl deze wel relevant is voor een goede 
participatie. GovWorks wil complexe informatie op tekstueel en inhoudelijk niveau 
begrijpelijk maken en daarmee de zelfredzaamheid van moeilijk bereikbare doelgroepen 
vergroten. Daarbij gaat GovWorks bij het maken van de loketten uit van de vragen uit de 
doelgroep en niet uit van het aanbod van de gemeente. GovWorks gaat bij de digitale 
loketten uit van zeven kritische factoren te weten: vindbaarheid, beeldgebruik, taalkeuze 
en -niveau, auditieve tekstondersteuning, cultuurneutraliteit, interactief design en 
techniek.  

Beschrijving multimedia 
De zuilen van het I-Punt Venlo zijn het zwaartepunt van het project en lijken vooralsnog 
het juiste medium om de doelgroep te bereiken. De zuilen zijn toegankelijk voor de 
gebruiker en het aanraakscherm van de zuil maakt het gebruik makkelijk. Het I-Punt 
bestaat uit een mix van korte films, animaties, foto’s en korte eenvoudige teksten. De 
zuilen hebben een telefoonhoorn waarmee bezoekers de informatie privé kunnen 
beluisteren in plaats van via de speakers. Het I-Punt is ook te bereiken via de website 
govworks.nl/venlo. De Virtuele Inburgeringsloketten van GovWorks zijn eveneens 
beschikbaar in Bibliotheek Edities. In ruim 140 bibliotheken staat een computer of zuil 
waarop landelijke informatie wordt ontsloten. 

12 Bron: www.govworks.nl 
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Voor de aanschaf en het onderhoud van een meerjarig Virtueel Inburgeringsloket (nu I-
Punt) heeft de gemeente Venlo met instemming van de gemeenteraad in 2004 per jaar 
zo’n 30.000 euro gereserveerd voor de implementatie en onderhoud van de zuilen. Binnen 
het Grote Steden Beleid zijn hier middelen voor gevonden. 

Reden van keuze 
De eerste contacten tussen de gemeente Venlo en GovWorks dateren uit 2002. In het 
voorjaar van 2005 is in samenwerking met ambtenaren van de afdeling Beleid, Werk en 
Inkomen een projectvoorstel geformuleerd, met het doel inwoners van Venlo (en in het 
bijzonder inburgeraars) via een laagdrempelige manier te informeren over de diensten en 
regelingen in Venlo. 

Het I-Punt Venlo wordt uitgebreid met Wmo informatie wat voortkomt uit het Programma 
WMO 2007. Het doel is het verbeteren van de dienstverlening. De zuilen zijn een 
aanvulling voor het huidige informatieaanbod van de gemeente en specifiek gericht op 
digitaal moeilijk bereikbare groepen. Op het I-Punt Venlo staat informatie voor 
inburgeringsplichtigen, informatie over de Wmo en een aantal diensten die met behulp van 
DigiD kunnen worden aangevraagd.  

5.6.2 Kwaliteit van communicatie met de doelgroep 

Doelgroep 
I-Punt Venlo (en de producten van GovWorks in het algemeen) richten zich op digitaal 
moeilijk bereikbare doelgroepen zoals migranten, ouderen, functioneel analfabeten en 
(visueel en auditief) gehandicapten. Op deze manier kunnen deze doelgroepen blijven 
participeren in onze informatiemaatschappij. De zuil bij de Turkse moskee El Tevhid 
(Venlo) wordt veel gebruikt in vergelijking met de zuilen op andere locaties, een zuil bij 
een moskee is een uitgelezen kans om de doelgroep te bereiken. Inmiddels staat ook een 
zuil bij de Marokkaanse moskee, die eveneens veel gebruikt wordt. 
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Doel 
Het toegankelijk maken van centraal aangestuurde digitale informatie, om zo onder andere 
migranten, ouderen en functioneel analfabeten wegwijs te maken in de Nederlandse 
(kennis)maatschappij. 

Bereik 
April 2006 is het Virtueel Inburgeringsloket Venlo geëvalueerd over de periode van 16 
september 2005 tot 24 april 200613. De zeven zuilen (geplaatst bij twee stadskantoren, 
een ROC, een Turkse Moskee, een Marokkaanse Moskee en twee locaties van welzijnsstich
ting Wel.kom) zijn door minimaal 4.252 mensen gebruikt. In realiteit is dit aantal 
waarschijnlijk groter, omdat meerdere mensen tegelijkertijd gebruik maken van een zuil of 
omdat een nieuwe gebruiker niet als zodanig door het statistische programma wordt 
herkend14. De zuil bij de Turkse Moskee heeft het hoogste aantal gebruikers en eveneens 
de hoogste gebruiksduur; gemiddeld besteedt een bezoeker van deze zuil negen minuten 
aan het Virtueel Inburgeringsloket Venlo. Het gemiddeld aantal minuten per gebruikssessie 
verschilt van twee minuten bij de ene zuil tot negen minuten bij de andere.  

13 Bron: Evaluatie-Verslag Virtueel Inburgeringsloket Venlo, 26 april 2006. 
14 Het statistische programma Sitekiosk meet het aantal gebruikers door middel van het tellen van het 

aantal malen dat de in het VI ingebouwde screensaver gedeactiveerd wordt. Het aantal malen dat de 
screensaver wordt geactiveerd is gelijk aan het aantal keren dat de screensaver wordt gedeacti
veerd. Deze screensaver wordt geactiveerd op het moment dat het VI vijf minuten ongebruikt is 
geweest. Het komt echter voor dat binnen vijf minuten nadat een gebruiker is gestopt met het 
bekijken van het VI een volgende gebruiker het scherm aanraakt. In dit geval wordt deze tweede 
gebruiker niet geregistreerd als nieuwe gebruiker. 
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In het onderzoek zijn respondenten gevraagd naar het gebruik van het I-Punt Venlo en de 
ervaringen zijn over het algemeen positief. Het I-Punt is leuk en makkelijk in gebruik en 
respondenten geven aan dat het I-Punt hen zelfstandiger maakt omdat ze zelf informatie 
kunnen opzoeken en het niet aan familie of vrienden hoeven te vragen. De respondenten 
zoeken vooral informatie over werk, geld, papieren en het thema huis. De internet versie 
van het I-Punt Venlo lijkt op grond van het onderzoek onbekend onder de doelgroep, 
slechts vier van de 42 ondervraagde respondenten weten dat het I-Punt ook op het 
internet te vinden is. Op het moment is er nog geen mogelijkheid om het I-Punt te 
benaderen via (een link vanuit) de gemeentelijke website. 

Effect op communicatie 
Het I-Punt maakt informatie toegankelijk die eerder niet of nauwelijks toegankelijk was 
voor de doelgroep. Het effect op de communicatie is enorm, deze doelgroep weet met 
behulp van het I-Punt waar ze moeten zijn voor bepaalde subsidies en vergunningen, 
voorheen wisten ze niet waar ze moesten zijn. De zuilen zijn voor de gebruiker makkelijk 
in gebruik, de beschikbare informatie wordt ingericht naar levenssituaties en volgens dit 
model opgedeeld in kleine delen informatie.  

In eerste instantie richtte het I-Punt zich op de inburgeraars en nieuwkomers. Het I-Punt 
bleek al snel inzetbaar voor andere moeilijk bereikbare groepen waaronder anderstaligen, 
ouderen en gehandicapten. Daarbij werden de onderwerpkeuze ook uitgebreid, in eerste 
instantie richtte de loketten zich op de nieuwe Wet Inburgering (WI), waarin gemeenten 
verplicht werden gesteld een informatiepunt inburgering in te richten. In Venlo wordt het 
loket op het moment uitgebreid met informatie over de Wmo, waarbij verschillende 
bestaande maatschappelijke regelingen bij één voorlichtingsloket kunnen worden 
ondergebracht. Burgers kunnen er terecht voor informatie, advies en het aanvragen van 
voorzieningen. 

Het I-Punt lijkt ook effectief te zijn voor de instanties, ieder jaar maken meer mensen bij 
meer klanten gebruik van de loketten van GovWorks. De waardering voor de producten is 
groot en medewerkers zien het I-Punt als een welkome aanvulling van de diensten die zij 
leveren. Het is onduidelijk bij de gemeente of er minder of meer vragen komen over de 
diensten van de gemeente Venlo. Het zal volgens de gemeente ook in de toekomst lastig te 
meten zijn, omdat het I-Punt veel informatie bevat en de vragen naar verschillende 
afdelingen in de organisatie gaan. 

5.6.3 De (ervaren kwaliteit van de) dienstverlening 

Het effect van een I-Punt op de dienstverlening is volgens de medewerkers van GovWorks 
afhankelijk van het ambitieniveau van de klanten. De langetermijnvisie van de klanten is 
daarbij belangrijk om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Zo heeft de gemeente 
Venlo de mogelijkheid open gelaten om het I-Punt uit te breiden met een Wmo-loket. De 
nieuwe zuilen in Venlo worden gedeeltelijk uitgerust met een toetsenbord en een muis, 
zodat er (met behulp van DigiD) ook aanvragen kunnen worden gedaan. 

Het is bij de producten van GovWorks inmiddels mogelijk een koppeling te maken met 
bijvoorbeeld klantvolgsystemen. GovWorks realiseert producten op basis van open 
standaarden en koppelingen met andere systemen zijn derhalve relatief eenvoudig te 
maken. Op deze manier kan informatie beter worden ontsloten met een backoffice en 
kunnen informatiestromen beter worden gemonitord.  
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5.6.4 Eindoordeel 

•	 Voor de toepassingen van GovWorks op het internet is het noodzakelijk dat mensen de 
juiste voorzieningen hebben. Voor het gebruik van multimediale toepassingen hebben 
gebruikers breedbandverbindingen nodig en bijvoorbeeld speakers. Niet alle Nederlan
ders hebben deze middelen ter beschikking. Door het inzetten van zuilen wordt de 
toegankelijkheid en daarmee de effectiviteit van het I-Punt vergroot. 

•	 Het I-punt van Venlo bereikt doelgroepen die voorheen de informatie niet kregen en is 
daarmee effectief op het gebied van communicatie. Het effect op de dienstverlening is 
niet goed te meten. Wel lijkt de dienstverlening van de gemeente Venlo door de I-
Punten te worden vergroot. De gemeente zet de zuilen op strategische plekken neer 
(en verplaatst deze ook als de zuilen niet vaak gebuikt worden), houdt de informatie 
up to date en heeft het I-Punt uitgebreid met informatie over de WMO. Door de 
koppeling met DigD, waarmee vanaf november 2007 enkele producten via drie zuilen 
en internet kunnen worden aangevraagd, zal de effectiviteit van de dienstverlening 
mogelijk stijgen. 

•	 De effectiviteit van de I-Punten ligt in de toegankelijkheid van de informatie via de 
zuilen. Daarnaast wordt de informatie in kleine delen tekst aan de gebruiker gepresen
teerd en krijgt deze precies de informatie die hij zoekt. Voor de gebruiker blijft zo de 
grote hoeveelheid informatie van de gemeente Venlo overzichtelijk. 

•	 GovWorks kijkt naar mogelijkheden om de dienstverlening te vergroten, door het I-
punt bijvoorbeeld te koppelen aan backoffice-systemen van de klanten. 

5.7 Heineken Nederland 

5.7.1 Setting en het gebruik van multimedia 

Setting 
Het drinken van alcohol in het algemeen krijgt het te verduren, bijvoorbeeld door allerlei 
campagnes tegen veelvuldig alcoholgebruik. Daarnaast hebben consumenten een ruimere 
keuzevrijheid. Voor bier geldt dat er concurrentie is door het aanbod meer en andere 
dranken. De bierconsumptie is in West Europa al enkele jaren dalende, zo ook in 
Nederland. 

Heineken Nederland wil daarom continu contact met de doelgroep, die Heineken een aantal 
minuten beleving wil bieden op een manier die relevant is voor het merk. Het gaat 
uiteindelijk niet om de multimediatoepassing maar om de boodschap (“serving the 
planet”). Die boodschap wil het bedrijf vanuit adverteerdersperspectief overbrengen. 

Ook wil Heineken innovatief zijn en inventief zijn en steeds voorop lopen. Daarom is het 
merk steeds, in nauwe samenwerking met reclamebureaus, op zoek naar nieuwe manieren 
van contact met de consument.  

Heineken is dan ook al lange tijd bezig met nieuwe multimediale marketing- en 
dienstverleningsconcepten. Heineken is vanwege de uitgebreide ervaring met de inzet van 
multimedia een interessante case. De beschrijving van deze case is enigszins anders dan 
de andere cases, omdat niet ingegaan wordt op exacte gebruikscijfers, maar op de 
ervaringen van Heineken als het gaat om verbetering van het imago (versterken van het 
merk), communicatie met bestaande en nieuwe doelgroepen en wat er wel en niet 
verwacht mag worden van de inzet van multimedia.  

49 



Beschrijving multimedia 
Vooropgesteld wordt dat de multimediale toepassingen op de website van Heineken vrijwel 
nooit op zich staan. Meestal maakt het onderdeel uit van grotere campagnes, waarbij ook 
bijvoorbeeld televisie en posters in bushokjes worden ingezet. 

Op de website van Heineken zijn verschillende video’s te vinden. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van allerlei online en mobiele innovaties. Heineken presenteerde bijvoorbeeld de 
eerste branded Podcast, de Skypecast (de band Johan trad op via Skype, waar ongeveer 
100 man naar kon luisteren en vragen stellen) en mobiele spotcodes. 

Het doel van de Heineken website is niet zozeer dienstverlenend. De nadruk ligt op het 
bieden van een beleving. Heineken blijft op deze manier in contact met de doelgroep. Het 
zijn dus met name online marketingcampagnes. Toch zijn er dienstverlenende concepten, 
zoals een party calculator en een instructievideo voor het tappen van bier. De partycalcula
tor geeft inzicht in hoeveel bier en andere drank ingeslagen moet worden voor een feest, 
afhankelijk van het budget, het aantal personen, aantal mannen en vrouwen. 

Het tv-programma ‘mijn tent is top’ heeft op www.heineken.nl een spinoff als ‘jouw tent is 
top’. 

Met een game kunnen bezoekers leren wat er bij komt kijken om een ondernemer in de 
horeca te zijn. Spelenderwijs leert de bezoeker over zaken zoals gastvrijheid, kwaliteit, 
service en marketing. 

Ook zijn er instructies te vinden op de website van Heineken, bijvoorbeeld in de vorm van 
een video voor tapinstructie en een tapcursus. 

Geoblogging 
Een van de meest innovatieve campagnes is de Heineken Delivery Man. Dit is een 
voorbeeld van een campagne die, in tegenstelling tot de meeste multimedia campagnes, 
losstaat van een offline campagne van Heineken. De opdracht hier was: inhaken op nieuwe 
ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van nieuwe media.  

Heineken riep met Delivery man de eerste geoblogging marketing-campagne ter wereld in 
het leven. Met deze toepassing is op satellietbeelden live te volgen bij welke locaties de 
Heineken ‘Delivery Men’ hun vaten bier en andere dranken bezorgen. Ook maken de 
chauffeurs onderweg foto’s die ook op de kaart van Nederland te bekijken zijn. Bovendien 
kun je op de site in een game raden wat de bestemming van de bierbezorgers is. Omdat 
de Heineken Delivery Men een telefoon met ingebouwde GPS bij zich dragen tijdens hun 
bezorgronde, zijn ze door iedereen live te volgen. Overigens heeft het online bureau van 
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Heineken, Qi, deze campagne voor Heineken ontwikkeld in samenwerking met de 
Nederlandse geoblogging startup Bliin.com. 

Virale campagne 
Tijdens het WK 2006 zette Heineken ook een virale campagne in: Marco & Marko.  Deze 
twee ex-Oranjefans openden verschillende sites waarop ze ondermeer in het Frans, Engels, 
Japans, Servisch, Duits, Spaans, Portugees en Italiaans melden zich bij ‘de tegenstander’ 
aan te sluiten en vragen om tips.  

In totaal moedigen “Marco en Marko” 14 landen aan: Duitsland, Engeland, Japan, USA, 
Brazilië, Australië, Ivoorkust, Bosnië Herzegovina, Italië, Frankrijk, Argentinië, Portugal, 
Spanje en Togo. Allerlei bekenden passeren op humoristische wijze de revue (o.a. Maxima, 
Hiddink, Kalou, Dick Cheney, Kezman, Beckham en Pamela Anderson). Onderaan alle sites 
worden Nederlanders die niets van de actie snappen, opgeroepen naar geheimwapen.nl te 
gaan. 

De campagne, gestart op 26 april, heeft meer dan 50.000 unieke bezoekers getrokken. Via 
de eXTReMe Tracker statistieken op de sites blijkt dat de Duitse viral het populairst is met 
zo'n 15.000 (unieke) bezoekers, gevolgd door HollandforEngland.com (12.000) en 
HollandforUSA.com (10.500). Ook veel internetgebruikers zijn via zoekmachines op zoek 
naar het Oranje duo met zoekopdrachten als "Marco en Marko", "HollandforUSA", "Marco 
Marko Holland" en linkdomain:www.geheimwapen.nl. 

(bron: marketingfacts.nl) 
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Reden van keuze 
Heineken kiest voor een multimediale aanpak, omdat het aansluit bij de jongvolwassen 
doelgroep die zij beoogt. Heineken probeert aansluiting te vinden met de doelgroep 
(man/vrouw in de leeftijd van 20 – 55) 

Heineken vindt het om verschillende redenen nuttig om voorlopers te ‘pakken’. Men acht 
dat ze vaak de smaakmakers van een groep zijn. Zij zijn een voorbeeld voor anderen, die 
de voorlopers zullen volgen. Wat nu vooraanstaand of bijzonder is, doet en kan straks 
iedereen. Men loopt dus ook op het gebied van direct marketing voorop in de mogelijkhe
den. 

De keuze voor een bepaalde toepassing, bijvoorbeeld video of geoblogging, wordt pas 
gemaakt als de doelstelling van de campagne helemaal duidelijk is. Hierna wordt een 
reclamebureau gevraagd ondersteuning te bieden bij het bereiken van de specifieke 
doelstelling. 

Substitutie of aanvulling 
Delivery Man en de andere innovatieve multimediatoepassingen van Heineken zijn geen 
substitutie voor een andere dienst, die eerder op een traditionele manier werd uitgevoerd. 
In die zin kan dus ook niet worden aangegeven of er minder telefoontjes of emails binnen 
komen, die nu door middel van deze dienst plaatsvinden. 

5.7.2 Kwaliteit van communicatie met de doelgroep 

Doelgroep 
De doelgroep van Heineken was lange tijd mensen van ongeveer 22 jaar. Bier heeft een 
tijd een ‘onhip’ imago gehad met een gemiddelde leeftijd van de bierdrinker boven de 
dertig. Veel twintigers associëren bier met bierbuiken en avontuurloze kroegtijgers, zoals 
de drie vrienden in de commercials van Amstel, het tweede merk van Heineken Nederland. 
De multimediacampagnes zijn dan ook met name op de jongvolwassenen gericht, hoewel 
met de toenemende internetpenetratie en –gebruik ook oudere doelgroepen goed te 
bereiken zijn. 

Doel 
Heineken geeft aan dat het doel dat bereikt moet worden steeds het uitgangspunt is, niet 
de multimedia op zich. Alle multimedia campagnes van Heineken hebben een marke
ting/PR-doeleind, namelijk contact houden met bestaande klanten uit de doelgroep en in 
contact komen met nieuwe klanten uit de doelgroep. Dit betekent niet perse dat er veel 
bezoekers van de website moeten zijn om de marketingdoelstelling te halen. Het kan ook 
gaan om aandacht in de media. 

De consument (in een bepaalde context) bepaalt waar behoefte aan is en of de consument 
een website bezoekt. Heineken kijkt heel duidelijk naar het Umfeld: mensen zijn steeds 
meer online en hebben allemaal wel een top 3 of top 5 met dagelijks bekeken website. 
Nu.nl en Google zijn zulke websites die mensen vaak dagelijks bezoeken. Een website van 
een merk zal daar niet tussen zitten. Er is dus sprake van een strijd om aandacht. 
Bezoeken van een website doet een consument alleen als de website nieuw, mooi, 
verrassend of uniek is. Wanneer het doel is dat de consument regelmatig terugkeert, dan 
zal de website vaak (bij Heineken elke 6-8 weken) vernieuwd moeten worden. 

Bereik 
Omdat de website van Heineken zo vaak  wordt vernieuwd, is het ondoenlijk om van alle 
campagnes precies aan te geven hoeveel bezoekers de site precies bezocht hebben. Ook is 
het aantal bezoekers vaak geen doel, maar veel meer de aandacht die de toepassingen 
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genereren (aantal publicaties in de media, dat de toepassing en Heineken genoemd worden 
in communicatie tussen consumenten enz.)  

De website genereert gemiddeld meer dan 300.000 bezoekers per maand. Per campagne 
zijn de bezoekersaantallen verschillend. Bij sommige campagnes zijn er duidelijke 
uitschieters naar boven. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat niet te zeggen valt dat 
video’s het beter doen dan geoblog toepassingen bijvoorbeeld, omdat de multimedia 
toepassingen steeds onderdeel zijn van en grotere campagne en er veel meer invloeden 
zijn (zoals het EK voetbal en de Olympische SpelenK). 

Effect op communicatie 
Of er sprake is van een efficiëntere manier van communiceren (tijdswinst bij de klant en 
lastenverlichting bij Heineken) valt niet vast te stellen, omdat dit niet de insteek is van de 
campagnes. Wel kan worden gesteld dat de (advertentie)boodschap die Heineken wil uiten 
beter aankomt bij de doelgroep dan zonder multimedia, vooral omdat de boodschap leuker 
is.  

De doelstellingen van de marketing/PR-campagnes zijn vaak gehaald, in de zin dat 
beoogde en nieuwe doelgroepen zijn bereikt. Ook wordt er, door gebruik te maken van 
innovatieve toepassingen, veel aandacht voor het merk gecreëerd. De campagnes van 
Heineken hebben verder zeker een positieve invloed op de waardering van het merk zelf. 
Hierover zijn gegevens verzameld, maar deze gegevens zijn vanwege concurrentiegevoe
ligheid niet openbaar. 

Ook wordt de tevredenheid van consumenten op onderdelen van de website bekeken. 
Daaruit blijkt dat het traag laden van een website, onduidelijkheid en onvindbaarheid van 
informatie de punten zijn die soms als negatief worden ervaren. Een goede basis van de 
website (structuur en snelheid) zijn steeds van belang gebleken. Wanneer dat niet in orde 
is, kan multimedia het niet goedmaken. Wel kan worden gesteld dat de multimediale 
toevoegingen aan de website leiden tot een grote waardering voor de website. 

5.7.3 Eindoordeel 

•	 Met multimedia wordt de jongvolwassen doelgroep (en in toenemende mate ook de 
iets oudere doelgroep) op een aansprekende manier benaderd en bereikt, ook wanneer 
er sprake is van een imagoprobleem (bier is voor veel jongeren ‘onhip’);   

•	 Met multimedia is een groot aantal mensen naar de site toe te trekken, zowel 
bestaande als nieuwe consumenten;  

•	 De website met multimedia-aspecten wordt goed gewaardeerd; 

•	 Multimedia geeft consumenten een positiever beeld van Heineken en het merk in het 
bijzonder;  

•	 Multimedia is succesvol als ondersteuning van een doel, niet als doel op zich.  
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6 Resultaten Expert Workshop 

Op 24 januari 2008 heeft een expert workshop plaatsgevonden om de resultaten van het 
onderzoek tot op dat moment te bespreken en valideren. Aan de experts15 is gevraagd om 
vanuit hun specifieke expertise en ervaring terugkoppeling te geven op verschillende 
voorbeelden en cases en daarnaast te reflecteren op de volgende vragen: 

1	 Waarom zou de overheid WEL/NIET multimedia moeten inzetten op het gebied van 
dienstverlening? Kortom wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen? 

2	 Welke randvoorwaarden zijn van belang voor het inzetten van multimedia in relatie 
tot dienstverlening? 

3	 Welke ervaringen heeft u met inzet van multimedia en zijn deze te vertalen in 
concrete suggesties voor de overheid? 

Om de discussie te stroomlijnen is gebruik gemaakt van een elektronisch vergadersyteem 
(EVS). Met dit systeem is het mogelijk om efficiënter te brainstormen, suggesties te 
categoriseren en om te prioriteren. Tijdens de workshop werd al snel duidelijk dat de vraag 
niet zozeer is of de overheid wel of geen multimedia moet gaan inzetten; de kwestie is 
veeleer wanneer en hoe de overheid multimedia zal gaan inzetten en gebruiken omdat 
anders het risico levensgroot wordt dat de overheid alle contact met de burger gaat 
verliezen. Kortom in de ogen van de experts is inzet van multimedia onlosmakelijk 
verbonden met een overheid die op een moderne wijze met burgers en bedrijven wil 
communiceren. 

6.1	 Voor- en nadelen 

De belangrijkste voordelen verbonden aan inzet van multimedia zijn volgens de aanwezige 
experts: 

•	 Inzet van Multimedia slaat een brug bij een taalbarrière. 

•	 Inzet van Multimedia kan ingewikkelde boodschappen (bijvoorbeeld verplichtingen en 
rechten) begrijpelijker maken. 

•	 Inzet van Multimedia zal (mede op basis van het voorgaande) de toegankelijkheid van 
informatie en diensten verbeteren. 

•	 Multimedia helpt bij het zelfredzaam maken van gebruikers. 

•	 Communiceren met behulp van multimedia is intuïtiever dan communiceren via tekst 
en toetsenbord. Communicatie via beelden/video is voor veel mensen de meest 
natuurlijke manier van communicatie. 

•	 Inzet van Multimedia maakt het mogelijk om meer mensen te bereiken en iedereen 
gebruik te laten maken van het aanbod van dienstverlening. 

•	 Multimedia kan ingezet worden voor administratieve lastenverlichting. Door 
bijvoorbeeld een visuele/auditieve toelichting op formulieren, worden deze een stuk 

15 Voor een overzicht van de deelnemers zie bijlage X 
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eenvoudiger. Aldus worden regels/formulieren effectiever en geloofwaardiger en kan 
op termijn de bureaucratie worden verminderd. 

De belangrijkste nadelen verbonden aan inzet van multimedia zijn volgens de aanwezige 
experts: 

•	 Teksten hebben als voordeel dat je dit in je eigen tempo kan consumeren. Audio en 
video dicteren het tempo en zijn daarom minder flexibel. 

•	 Kan als 'te moeilijk' worden ervaren door burger die niet 'digitaal handig' is. 

•	 Technologie nog niet 'kogelwerend'; niet veilig genoeg. 

•	 Multimedia is vaak duurder om te maken en te actualiseren. 

•	 Stelt teveel eisen en kosten aan de eindgebruiker, waardoor informatie weer niet 
toegankelijk wordt. 

Conclusie van dit deel van de workshop was dat de inzet van Multimedia de dienstverlening 
aan de burger daadwerkelijk kan verbeteren. Uiteraard moet dan aan een aantal 
voorwaarden zijn voldaan. Daar gaan we in het nu volgende verder op in. 

6.2 Randvoorwaarden voor multimedia en dienstverlening  

Belangrijke kanttekening die tijdens de workshop werd gemaakt is dat inzet van 
Multimedia iets moet toevoegen, en niet moet worden ingezet omdat het hip is of omdat 
het technisch kan. Met andere woorden: zet multimedia niet in om multimedia te 
gebruiken, maar omdat het past bij doel, doelgroep en onderwerp. De volgende 
randvoorwaarden werden in de discussie naar voren gebracht: 

Focus op doel en doelgroep. De doelgroep in kwestie en het doel van communicatie zijn 
van belang om te bepalen of inzet van multimedia van belang is; zo moeten doelgroepen 
bij voorkeur worden benaderd op een wijze die het meeste aanspreekt. Verder is van 
belang dat de overheid de omslag moet maken van zender-georiënteerd naar ontvanger
georiënteerd. Multimedia moet bij voorkeur als een keuzemogelijkheid of op een 
multichannel-achtige wijze worden aangeboden, zodat de relevante diensten/informatie op 
verschillende manieren bij de doelgroep kunnen komen. Doelen zijn bijvoorbeeld 
gedragsverandering, context geven aan een complexe boodschap of het toeleiden van een 
specifieke doelgroep naar informatie. 

Bewustwording van toegevoegde waarde multimedia bij de overheid 
Het gebruik van multimedia is op te vatten als een nieuwe manier van werken binnen de 
overheidsdienstverlening en -communicatie waar nog relatief weinig ervaring mee is 
opgedaan. Er moet bij de overheid meer bewustwording komen over de mogelijkheden en 
de toegevoegde waarde, en dit kan zich op termijn vertalen in het reserveren van middelen 
(budget) voor nieuwe projecten. De kosten van multimedia moeten goed in kaart worden 
gebracht. Inzet van multimedia hoeft niet altijd duurder te zijn dan bestaande informatie
voorzieningen. Wel heeft een multimediale benadering een specifieke vorm van onderhoud 
nodig, in die zin kan gebruik van multimedia duurder zijn.  

Zorg voor een match tussen (communicatie)taak en medium 
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Bij het inzetten van multimedia, moeten de communicatieve taak en het medium matchen. 
Multimedia kan worden gebruikt voor (oneway) instructies of informatie, in andere gevallen 
is persoonlijk contact gewenst (twoway, via webcam, chat). Instructies en het toeleiden 
naar dienstverlening lijken goede taken om te vervullen met de inzet van multimedia. 
Voor de inzet van multimedia moet een taakanalyse worden uitgevoerd; welke taken zijn 
er en hoe kenmerken deze zich? De taakanalyse kan plaatsvinden aan de hand van de 
dimensies van mediarijkheid (gebruik voor effectieve communicatie 'rijke' media bij 
'complexe' taken en 'arme' media bij 'eenvoudige' taken) of een zogenaamde task 
technology fit.  

Zorg voor een koppeling met het dienstverleningsaspect 
Voor echte elektronische dienstverlening is een koppeling tussen de front-office (website, 
e-loket) en de back office nodig (achterliggende werkprocessen en informatiesystemen). Er 
is op dit moment een beperkte link naar werkprocessen, vaak is het gebruik van 
multimedia beperkt tot een mooie buitenkant. Bij overheidsinstanties is er in zijn 
algemeenheid onvoldoende urgentiegevoel en bewustwording over het vooropstellen van 
de dienstverlening en het centraal stellen van de klant. 

Meer bekendheid geven aan elektronische dienstverlening 
De overheid moet de nieuwe vormen van dienstverlening beter communiceren en 
vermarkten. Omdat onbekend ombemind maakt, moet de doelgroep beter bekend worden 
gemaakt met elektronische dienstverlening en met nieuwe toepassingen. Nieuwe 
multimediale initiatieven zullen moeten worden vergezeld van substantiële marketing
communicatie inspanningen.  

6.3 Aanbevelingen en suggesties 

De concrete suggesties van de ervaringsdeskundigen richting de overheidsorganisaties die 
met multimedia aan de gang willen gaan, waren zeer talrijk. Een kleine greep hieruit: 

•	 Beeldcommunicatie/video is voor alle doelgroepen relevant; voor jongeren omdat ze 
het gewend zijn, voor ouderen omdat ze slechter horen/zien/lezen (hoe meer kanalen 
des te beter) en voor mensen met een taalachterstand omdat multimedia via meerdere 
cues/kanalen informatie geeft. 

•	 Gebruik multimedia om klantcontactmomenten meer als processen weer te geven in 
plaats van een overzicht van het reguliere productaanbod. 

•	 Inzet van multimedia gaat niet alleen om het stroomlijnen van administratieve 
processen, maar biedt ook een meerwaarde door beelden over de leefomgeving te 
geven. 

•	 Locatiespecifieke onderwerpen: Multimedia wanneer het nodig is om iets te laten zien, 
denk aan informatie over evenementen of infrastructuur: google earth! Bij gemeenten 
is 80% van de informatievoorziening geo-gerelateerd - benut dit feit voor het maxi
maal inzetten van kaartmateriaal voor verbetering van de dienstverlening  

•	 Multimedia bij e-participatie projecten inzetten om grotere groepen burgers 
daadwerkelijk aan de democratie te laten deelnemen. Voor participatie biedt multime
dia veel voordelen, bijvoorbeeld digitale ipv fysieke aanwezigheid. 
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•	 Benut het potentieel van studenten/leerlingen om "serieuze" games te ontwikkelen 
waarmee "moeilijke" overheidsinformatie op een simpele manier toegankelijk gemaakt 
kan worden. 

•	 Multimedia bij de overheid kan perfect gebruikt worden om de enorm waardevolle 
hoeveelheid informatie waar de overheid bovenop zit te ontsluiten richting particuliere 
bedrijven (public sector information die door derden vermarkt kan worden). 

•	 Zorg voor effectmeting. Bijvoorbeeld: wordt er meer gebruik van een bepaalde 
regeling/subsidie gemaakt? Worden grotere groepen of nieuwe doelgroepen bereikt?  

•	 Naast een overheid die content in multimedia format aanbiedt, moeten burgers 
misschien ook informatie (multimedia) kunnen aanbieden aan de overheid, door 
bijvoorbeeld foto’s van zwerfafval of video’s over gevaarlijke situaties16. 

•	 Sluit aan bij de doelgroep en maak gebruik van kanalen die bekend zijn. De overheid 
informeert voornamelijk via de eigen kanalen/websites, maar je kan ook content op 
andere plaatsen aanbieden, zoals filmpjes op You Tube. Bereik de doelgroep daar waar 
ze al zijn, in plaats van je ze te lokken naar je eigen site. 

  Zie http://www.lovelewisham.org/public/images.aspx 
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7 Conclusies en Aanbevelingen 
In dit onderzoek hebben we langs verschillende lijnen gekeken naar de inzetbaarheid en de 
toegevoegde waarde van multimedia voor overheidsdienstverlening. Multimedia is een 
begrip waarmee wordt aangeduid dat meerdere vormen van informatieoverdracht worden 
geïntegreerd. Vormen van informatieoverdracht zijn teksten, plaatjes, bewegend beeld en 
geluid. We hebben vooral gekeken naar het gebruik van multimedia via Internet, maar we 
zijn ook stand-alone applicaties tegengekomen (DVD’s, kiosken, applicaties via mobieltjes, 
etc.). Een keiharde afbakening is lastig te maken, maar het is evident dat de enorme 
opkomst van video via Internet heeft bijgedragen aan de veronderstelling dat hier ook 
kansen voor de overheid liggen. De verschillende onderzoekslijnen waren een verkenning 
van de literatuur, een verkenning in de breedte van bestaande goede voorbeelden (in de 
vorm van het vullen van een database met best practices), een verkenning in de diepte 
van een zevental cases binnen en buiten de overheid en tot slot een workshop met 
experts. De combinatie van theorie, empirie en expert opinion heeft ons inziens belangrijke 
inzichten en vooral indicaties voor inzetbaarheid en toegevoegde waarde opgeleverd, maar 
geen keiharde bewijsvoering17. Dit is overigens een probleem dat in de communicatiewe
tenschappen veelvuldig voorkomt. Het effect van communicatie en de werking van 
(massa)media zijn al jaren een dankbaar object van onderzoek. Een beroemde uitspraak 
van Berelson over mogelijke effecten van massacommunicatie luidt als volgt: ‘Some kinds 
of communication on some kinds of issues, brought to the attention of some kinds of 
people under some kinds of conditions, have some kinds of effect’. 

Effecten zijn dus afhankelijk van een groot aantal factoren. Of de inzet van multimedia 
daadwerkelijk het beoogde effect heeft, hangt af van factoren als: de vorm van multimedia 
(welke media worden ingezet), de boodschap en/of het soort dienstverlening waar het om 
gaat en uiteraard de kenmerken (en context) van de ontvangende doelgroep. 

Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat de verschillende media hun eigen voor- 
en nadelen hebben. De theorie van mediarijkheid is een bruikbaar aanknopingspunt omdat 
het duidelijk maakt dat allerhande media verschillend scoren op relevante dimensies als 
interactiviteit (mogelijkheid/snelheid van feedback), verbale en non-verbale mogelijkheden 
(meerdere cues), taalvariatie (en interpretatiemogelijkheden) en het kunnen uitdrukken 
van emoties. In de theorie van mediarijkheid is effectieve communicatie het resultaat van 
een goede afstemming tussen de rijkheid van het medium en de complexiteit van de 
boodschap. In aanvulling hierop: uit de sessie met de experts kwam vooral naar voren dat 
inzet van multimedia zich goed leent voor het geven van context aan een ingewikkelde 
boodschap. In plaats van de ins en outs van een product (overheidsdienst) zou juist de 
procesgang benadrukt/getoond moeten worden. In plaats van een afzonderlijke organisatie 
of dienst zou juist de samenhang der dingen (bredere context) uitgelegd en gecommuni
ceerd moeten worden. De experts geven ook aan bij welk type boodschappen of 
onderwerpen inzet van multimedia toegevoegde waarde zou kunnen hebben. Dan gaat het 
met name over informatie over de leefomgeving en allerlei locatiespecifieke diensten en 

17 Het grootste probleem was het nagenoeg ontbreken bij de onderzochte cases en de gevonden 
voorbeelden van effectmetingen (bijvoorbeeld op het punt van klanttevredenheid), evaluaties, 
gebruikersonderzoek e.d. en de slechte toegankelijkheid van zaken als bereikscijfers en webstatis

tiek. 
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producten. Het is evident dat je hier met plaatjes, kaartmateriaal of bewegend beeld veel 
effectiever kan communiceren. 

In de voorbeelden (best practices) en cases hebben we gezien dat inzet van multimedia 
vooral is gekoppeld aan specifieke doelgroepen of doelgroepkenmerken. Veel van de 
gevonden toepassingen zijn specifiek gericht op jongeren. Om jongeren bij serieuze 
onderwerpen te betrekken wordt van alles uit de kast gehaald (games, clips, SMS, muziek 
etc.) om de drempel te verlagen en via de factor amusement bij te dragen aan een 
verhoogde motivatie. Je kunt je afvragen of je nog effectief met jongeren kan communice
ren zonder inzet van multimedia. Voor jongeren die zijn opgegroeid met digitale media (de 
zogenaamde digital natives) is beeldcommunicatie de meest natuurlijke vorm van 
communicatie. In de expert workshop werd zelfs geconcludeerd dat het voor de overheid 
onontkoombaar is om multimedia in te zetten omdat anders grote doelgroepen op termijn 
niet meer worden bereikt. Een tweede doelgroep die we in de voorbeelden en cases zijn 
tegengekomen is die van de laaggeletterden. Het is evident dat voor laaggeletterden 
allerlei hulpmiddelen die onder de noemer multimedia kunnen worden geschaard (zoals de 
lees voor functie, het werken met pictogrammen en tekstvervangende plaatjes, het 
inzetten van een virtuele assistent) bijdragen aan een effectievere communicatie. Uit de 
onderzochte cases Steffie.nl en I-punt Venlo blijkt dit effect ook aantoonbaar. De 
waardering voor deze sites is hoog en dat zit vooral in de toegenomen zelfstandig
heid/zelfredzaamheid van gebruikers. In het verlengde van deze doelgroep van 
laaggeletterden kunnen we ook een derde groep van moeilijk bereikbare doelgroepen 
onderscheiden. Dit is een vergaarbak van groepen als ouderen, anderstaligen (migranten), 
slechtzienden en anderszins gehandicapten – voor wie dezelfde hulpmiddelen als bij de 
laaggeletterden kunnen bijdragen aan een grotere toegankelijkheid, gebruiksvriendelijk
heid en bereik van overheidswebsites. Zeker wanneer er voor specifieke doelgroepen als 
migranten of ouderen ook specifieke vormen van dienstverlening bestaan (b.v. 
inburgeringsloket, WMO loket) is het zinvol om (vormen van) multimedia in te zetten als 
hulpmiddelen om de informatieoverdracht te ondersteunen. 

Naast kenmerken van de boodschap en van de doelgroep is ook het doel van de 
communicatie een relevante factor om te bepalen of inzet van multimedia zinvol is. 
Taakanalyse is daarbij een sleutelbegrip. Wat wordt er precies verwacht van de ontvanger? 
Er is een groot verschil tussen relatief eenvoudige informatieoverdracht op het niveau van 
openingstijden van het gemeentehuis of de kwaliteit van het zwemwater versus een meer 
complexe taak als het invullen van een formulier. Het voorbeeld van Hello Garbage laat 
zien dat met een minimale inspanning (er is een video-demo beschikbaar van een 
websessie waarin een aanvraagformulier voor afvalinzameling wordt ingevuld) maximale 
ondersteuning kan worden geboden bij een complexe taak. Door de experts is benadrukt 
dat voor inzet van multimedia niet moet worden gekozen omdat het hip of modern is, maar 
dat elke keer een afweging gemaakt moet worden of het passend is in de context van een 
specifieke taak. 

In het nu volgende geven onze conclusies per onderzoeksvraag weer. 

De eerste vraag/onderzoeksdoel was: 

Onderzoeken in hoeverre het gebruik van multimedia kan bijdragen aan het verbe-
teren van overheidsdienstverlening; 

In aanvulling op de conclusies in het bovenstaande kunnen we stellen dat inzet van 

Multimedia (in ieder geval in theorie) bijdraagt aan een betere overheidscommunicatie met 
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de burger en daardoor waarschijnlijk ook tot betere overheidsdienstverlening18 in de zin 

van efficiëntie, effectiviteit, productinnovatie (nieuwe diensten), en het bereiken van 

nieuwe doelgroepen en dit alles via een grotere gebruiksvriendelijkheid (gewin, gemak en 

amusement). De voorzichtige formulering en de slagen om de arm houden verband met de 

gebrekkige empirische bewijsvoering. Zoals gezegd: we hebben vooral indicaties gevonden 

in het casemateriaal en geen keiharde onderbouwing. Toch kunnen we zeggen dat alles 

erop wijst dat de veronderstelde causale relaties ook werkelijk bestaan. Om te 

verduidelijken over welke causale relaties we materiaal hebben gevonden en over welke 

niet, grijpen we terug op het conceptueel model. 

Keuze medium / 
combinatie media 

Kwaliteit 
communicatie 

(Ervaren) 
kwaliteit 

overheidsdienst
verlening 

Context en 
doelgroep 

Boodschap 

Mate van 
informatie over de 
dienstverlening bij 

burger 

Mate van motivatie 
bij burger 

Aanbod 
dienstverle

ning, 
bekendheid 

over aanbod , 
backoffice/ 
afhandeling 

etc. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Figuur 3. Relaties waarvoor aanwijzingen gevonden zijn in de praktijk of theorie (1 t/m 5) en relaties 
die niet zonder meer vaststaan (6 en 7) 

In het voorgaande is duidelijk geworden dat de relaties 1, 2 en 3 uit het conceptueel model 

door de diverse onderzoekslijnen breed worden ondersteund. 

Ook is de burger/ontvanger door betere communicatie beter geïnformeerd en geïnstrueerd 
(een voorwaarde voor goede dienstverlening). Uit de cases blijkt dat bepaalde moeilijk te 
bereiken doelgroepen, zoals laaggeletterden, slechtzienden en allochtonen, met behulp van 
multimedia beter in staat zijn om (zelf) van dienstverlening gebruik te maken. In de figuur 
zien we dit terug als relatie 4. 

Immers, voor dienstverlening is goede communicatie een noodzakelijke, maar onvoldoende 
voorwaarde. 
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Bovendien is er in verschillende cases sprake van meer motivatie bij de burger door het 
gebruik van multimedia (multimediale communicatie is leuker, dus gebruik maken van 
overheidsdienstverlening is leuker). Voorbeelden van een grotere motivatie (multimedia 
maakt het leuk) vinden we bijvoorbeeld in de Arnhem Rijnboog case en Expert op Afstand. 
Deze relatie is in de figuur weergegeven als nummer 5. 

De relaties 1-5 zijn vetgedrukt om daarmee aan te geven dat we in het onderzoek 
ondersteuning of onderbouwing voor de causaliteit hebben gevonden. Voor de relaties 6 en 
7 (ofwel de link naar dienstverlening) hebben we geen onderbouwing gevonden. De sprong 
van communicatie naar dienstverlening is sowieso een lastige want het blijkt moeilijk een 
duidelijke grens te trekken tussen enerzijds overheidscommunicatie en anderzijds 
overheidsdienstverlening. Voor de meest mensen is communicatie een wezenlijk onderdeel 
van het dienstverleningsconcept. Hoe het ook zij, in termen van de verschillende 
onderzoekslijnen stellen we vast dat betere communicatie (wat met multimedia bereikt kan 
worden) niet perse hoeft in te houden dat er ook een verbetering in dienstverlening 
plaatsvindt. Daarnaast is het zo dat voor verbetering van dienstverlening veel meer 
factoren (dan alleen een verbetering van communicatie) een rol spelen. 

Het tweede doel van dit onderzoek was het maken van een inventarisatie van concrete 
toepassingen van multimedia, namelijk: 

Inventariseren in hoeverre multimedia op dit moment al in overheidsdienstverle-
ning wordt toegepast; 

De voorbeelden die we zijn tegengekomen op onze zoektocht (voor een beschrijving van 
de aanpak zie hoofdstuk 4) hebben we opgenomen in een database. (zie 
www.dialogiconderzoek.nl/multimedia). De gedachte daarachter was dat je 
voorbeelden van multimedia moet kunnen laten zien. Op dit punt wreekt zich namelijk de 
beperking van een onderzoeksrapport. In de database hebben we korte beschrijvingen van 
de voorbeelden toegevoegd en daarnaast voor een indeling/classificatie gekozen op basis 
van het type medium. Daarnaast zijn de voorbeelden doorzoekbaar op voorbeelden uit 
Nederland en uit het buitenland. Binnen Nederland kan ook gezocht worden op de 
ingangen gemeenten, provincies, rijk, ZBO en overig. Langs deze weg zijn meer dan 200 
voorbeelden verzameld en beschreven. 

Kijken we specifiek naar de toepassingen van multimedia in het overheidsdomein, dan 
kunnen we concluderen dat het gebruik van video het vaakst voorkomt, gevolgd door het 
gebruik maken van geografische informatiesystemen (GIS). Aan de andere kant van het 
spectrum zien we een relatief beperkt gebruik van Vodcast (podcast met video) en audio. 
De lees voor functie scoort laag, maar wordt inmiddels op steeds meer sites gebruikt, 
waarbij overheden veelal gebruik maken van ReadSpeaker of BrowseAloud. 

Video Game Audio Animatie Lees voor Sms Weblog Vodcast Webcam Virtueel GIS DVD 
Gemeenten  20  4  2  7  2  8  1  0  5  7  15  3  
Provincies  6  2  0  0  2  4  1  0  0  2  9  1  
Ministeries  19  1  1  2  0  3  5  1  0  2  3  1  
Totaal  45  7  3  9  4  15  7  1  5  11  27  5  

Ondanks de grote hoeveelheid voorbeelden is er in onze ogen een gebrek aan bruikbare en 
aansprekende voorbeelden waarbij het potentieel van multimedia goed wordt benut. 
Uitzonderingen op deze regel zijn het eerder genoemde Hello Garbage, het loket van de 
sociale verzekeringsbank (mijn abc) en de Belastingdienst (de power van TJ, campagnesite 
voor jongeren). In algemene zin kunnen we concluderen dat inzet van Multimedia nog 
geen vast onderdeel is van het overheidsdienstverleningsconcept en dat de meeste 
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toepassingen zich nog in een experimenteel stadium bevinden. Kijken we naar de 
voorbeelden uit het bedrijfsleven dan is onze indruk dat hier in een eerder stadium en op 
ruimere schaal is begonnen met het verkennen van de mogelijkheden van multimedia als 
onderdeel van dienstverlening. 

Aanbevelingen 

De concrete inzet van multimedia en de uiteindelijke keuze voor een mix van instrumenten 
is altijd onderdeel van een bredere afweging waarin kenmerken van de doelgroep, 
kenmerken van de boodschap en een concrete taakanalyse (doel van de communicatie) 
moeten worden meegenomen. 

Ook als de inzet van multimedia nog niet een volledig geïntegreerd onderdeel is van het 
dienstverleningsconcept, dan kan er nog steeds sprake zijn van toegevoegde waarde in de 
zin van het vergroten van het bereik (meer bezoekers), het toeleiden naar specifieke 
vormen van dienstverlening, het geven van context aan complexe boodschappen en het 
vergroten van motivatie bij de doelgroep. 

Lastige doelgroepen 

Wanneer we teruggrijpen op adviezen van de commissies Wallage en Wolffensperger dan 
zien we verschillende aanknopingspunten. De commissie Wolffensperger benadrukte 
bijvoorbeeld het belang van investeren in doelgroepstrategieën teneinde lastige 
doelgroepen (in de zin van moeilijk bereikbare doelgroepen) te kunnen bereiken. Daarbij 
werden jongeren als voorbeeld genoemd maar ook bijvoorbeeld ontevreden burgers. De 
commissie Wallage had al eerder de verschillen in burgerschapsstijl aan de orde gesteld. 
Verschillende typen burgers hebben immers verschillen in houding en verwachtingspa
troon. Zo is de groep buitenstaanders/inactieven nauwelijks betrokken bij de overheid, 
maar dit is wel een groep die globaal 16% van de bevolking omvat. Het is juist voor deze 
groepen dat een extra inspanning gedaan moet worden – en daarbij kan de inzet van 
multimedia behulpzaam zijn. Waar het om gaat – aldus de commissie Wallage – is dat de 
overheid de burger in staat moet stellen om zijn rol als staatsburger, onderdaan en klant 
optimaal te vervullen. 

Klant centraal en tweerichtingsverkeer 

In algemene zin kunnen we stellen dat de inzet van multimedia past in een omslag van 
zender-georiënteerd naar ontvanger georiënteerd communiceren. De klant centraal of de 
burger centraal betekent dat veel nadrukkelijker aangesloten moet worden bij zijn of haar 
belevingswereld, taalgebruik, motivatie, preferente communicatiekanalen en voorkennis. Er 
zal gedifferentieerd moeten worden naar doelgroepen en er zal te allen tijde keuze moeten 
zijn in communicatiemogelijkheden (multi-channeling). 

Sluit aan bij de doelgroep en maak gebruik van kanalen die bekend zijn. De overheid 
informeert voornamelijk via de eigen kanalen/websites, maar je kan ook multimediale 
content op andere plaatsen aanbieden, zoals filmpjes op YouTube. Bereik de doelgroep 
daar waar ze al zijn19, in plaats van je ze te lokken naar je eigen site. 

19 Een voorbeeld is de site Fish Online (Fishing Tasmania), waarbij de overheid het aanvragen van een 
visvergunning heeft ondergebracht bij een veelbezochte community-site voor visliefhebbers. 
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Ontwikkeling van multimediadiensten na consultatie van of in samenwerking met de 
doelgroep zal de kwaliteit en het nut van deze diensten verhogen. Betrek daarom al in een 
vroeg stadium de toekomstige gebruikers bij de multimediadiensten. 

De overheid zou de inzet van multimedia in de interactie met de burger ook kunnen 
bevorderen door zichzelf open te stellen voor multimediale content die door burgers is 
gegenereerd. Denk aan filmpjes waarmee misstanden, problemen of overlast kunnen 
worden gevisualiseerd. Dit betekent dat er een ‘postbus’ moet zijn voor dergelijke 
uitingen/content. Zo is de politie inmiddels actief met een eigen kanaal op YouTube. 

Experimenten en onderzoek 

Multimedia in overheidsdienstverlening bevindt zich nog in de experimenteerfase. Door op 
ruimere schaal te experimenteren, ervaringen en lessen uit te wisselen en aldus het 
potentieel beter te benutten kan zeker verwacht worden dat inzet van multimedia verder 
gaat bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening. 

De huidige normen voor overheidswebsites (webrichtlijnen) - die zijn bedoeld om 
toegankelijkheid van overheidsinformatie te waarborgen - kunnen een rem zijn op de 
ontwikkeling van multimedia. Hier speelt een dilemma: inzet van multimedia is immers ook 
gericht op het vergroten van de toegankelijkheid. De experimenteerruimte zal dus ook 
ondersteund moeten worden vanuit een minder rigide set van kwaliteitseisen. 

Omdat de overheidsdienstverlening nogal uiteenlopende vormen kan aannemen, verdient 
het aanbeveling om te beginnen met enkele pilots in specifieke domeinen en met specifieke 
communicatiedoelstellingen. Een dergelijke spreiding (een spreiding naar doelgroepen is 
ook mogelijk) draagt bij aan het leerproces. 

De evaluatie van gebruikerservaringen (aan de gebruikerskant en aan de kant van de 
overheid/aanbieder) heeft in veel bestaande initiatieven weinig tot geen prioriteit. Er zijn 
nauwelijks effectmetingen. Dergelijke evaluaties zijn echter erg belangrijk in het 
ontwikkelen van succesvolle overheidsdienstverlening. Ook bestaande initiatieven zouden 
moeten worden geëvalueerd om te zien wat de ervaringen zijn, waarop verder kan worden 
voortgeborduurd. 

Vervolgonderzoek is ook wenselijk op het terrein van kenmerken, (media)voorkeuren en 
informatiezoekgedrag van specifieke doelgroepen. Er wordt nog erg veel gedacht vanuit ‘de 
burger’ als min of meer homogene doelgroep. Het gaat erom per doelgroep de juiste fit te 
vinden met de verschillende (combinaties van) media. 

Bewustwording en communicatie 

Er zal gewerkt moeten worden aan bewustwording van de mogelijkheden bij de overheid. 
Dit betekent voorbeelden laten zien en het communiceren van do’s en don’ts. De database 
met voorbeelden kan hierbij gebruikt worden, maar waarschijnlijk is een meer actieve 
benadering van de doelgroep (in dit geval medewerkers van de overheid, denk aan 
communicatie-medewerkers, webmasters e.d.) geboden. Maak gebruik van bestaande 
kanalen van bestaande partijen (VNG, Cascadis etc.). 

Voor inzet van multimedia door de overheid geldt hetzelfde als voor alle vormen van 
overheidscommunicatie en –dienstverlening: er zal ook aandacht besteed moeten worden 
aan het bekend maken en ‘in de markt zetten’  via reguliere marketing-communicatie. Een 
nieuwe site met hippe toepassingen van multimedia is geenszins een garantie voor succes. 
De eerste voorwaarde is dat de nieuwe site bekend is bij de doelgroep. 
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De website, zoals die nu te vinden is op www.dialogiconderzoek.nl/multimedia leent zich 
ervoor om op een Web 2.0/wikipedia-achtige manier aan te laten vullen. Zo wordt steeds 
een up to date overzicht gepresenteerd, waarvan gebruik gemaakt kan worden bij 
toekomstig onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe multimediale overheidsdiensten. 

Naast een website met goede voorbeelden, zou er landelijke expertise ontwik
keld/gebundeld moeten worden over het goed toepassen van multimedia als het gaat om 
overheidsdienstverlening (do’s & don’ts, kennis over usability, technische randvoorwaar
den, welke aanbieders/ontwikkelaars van multimediale diensten zijn er etc.). 

Tot slot. Het urgentiegevoel bij de overheid om op andere manieren met burgers te gaan 
communiceren, is niet groot. Hierin schuilt een gevaar. Zoals in de expertsessie werd 
opgemerkt: het gaat niet meer om de vraag of de overheid wel of geen multimedia moet 
gaan inzetten, het gaat veeleer om de vraag hoe dit moet gebeuren. Sterker nog, wanneer 
de overheid niets onderneemt op dit punt, zal het contact met de burger op termijn 
verloren gaan. 
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Bijlage 1: Respondentenlijst 

Respondenten Case Studies 

Naam respondent Naam organisatie 

Suzanne Baks Gemeente Arnhem 
Hein van Middelaar Gemeente Arnhem 
Mischa Vos Stichting Lezen & Schrijven 
Han Sinke Sociale Verzekeringsbank 
Cursisten Lezen & Schrijven Cursus in Amersfoort (docent 

Inez de Graaf) 
Jasper Stinissen GovWorks 
Yassin Lachkar GovWorks 
Dorothé Schepens Gemeente Venlo 
Diederik Vos Heineken 
Dick Buschman ACHTUNG 
Danielle van den Eeckhout Sire 
Ruud Smeulders Rabobank 

Deelnemers Expert Workshop 

Naam respondent Naam organisatie 

Geert Wissink 	 Kennisland 
Wolfgang Ebbers	 Telematica Instituut 
Ton Pijpers 	 Atos Consulting 
Krijn Schuurman 	 InterimIC 
Lidwien van de Wijngaart	 Universiteit Utrecht 
Jasper Stinissen	 GovWorks 
Fred Kappetijn 	 Kappetijn ICT Strategy B.V. 
Joke Witteveen 	 xmediaworks bv 
Rene Kiebert 	 Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 
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