
Resultaten onderzoek maatregelen in beeld 10-2-2021 

Inleiding  
Er zijn inmiddels al meerdere vormen van beeldverslagen van maatregelen en persconferenties. 

Zowel door de Rijksoverheid als daarbuiten. Beeldverslagen werken bij verschillende doelgroepen 

beter dan tekstverslagen, vooral onder mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. We 

stellen daarom voor om een drietal uitingen (zie hieronder) voor te leggen aan verschillende 

doelgroepen. Met als doel om te kijken hoe deze voor volgende veranderende maatregelen of 

persconferenties geoptimaliseerd kunnen worden voor alle doelgroepen. 

Versie 1 is de factsheet, versie 2 is de beeldsamenvatting, versie 3 is de tekening die (uit eigen 

initiatief) gemaakt wordt door Corine Matser  

 

Algemeen publiek 
Hieronder de resultaten uit het kwantitatieve onderzoek onder het algemeen 18+: 

 

 

Er lijkt qua waardering weinig verschil te zitten in de verschillende uitingen. Wel geeft men bij versie 

1 (de factsheet) het vaakst aan dat men deze langer zou bekijken, dat het duidelijk is dat de afzender 

Rijksoverheid is en dat ze iets gaan doen naar aanleiding van deze uiting.  

Als toelichting op de waardering geeft men vooral aan dat versie 1 duidelijk en overzichtelijk is. 



 

Versie 2 (het beeldverslag) krijgt eenzelfde rapportcijfer en vindt een groot deel ook duidelijk. Wel 

vindt een deel dit onoverzichtelijk door alle kleine plaatjes, schreeuwerig of te druk.  

Versie 3 krijgt een iets lager rapportcijfer. Over het algemeen vindt men deze ook duidelijk en 

waarderen de speelse stijl, maar een deel vindt het wat chaotisch overkomen. Sommigen vinden 

hem ook wat kinderlijk.  

Boodschap overdracht 

De belangrijkste boodschap die men eruit haalt zijn de huidige maatregelen of regels rond corona 

waar je je aan moet houden. 85% vindt dat deze boodschap (zeer) duidelijk overkomt bij de 

factsheet. Bij het beeldverslag vindt 83% dat dit (zeer) duidelijk overkomt.   

Doelgroep en afzender 

Als doelgroep verwacht men dat dit voor iedereen is, voor alle burgers/inwoners van Nederland. 

Vrijwel iedereen begrijpt dat de afzender de Rijksoverheid is. Er zit geen verschil in de factsheet en 

het beeldverslag.  

Bij het beeldverslag van Corine Matser denkt het grootste deel dat dit iedereen de doelgroep is. Een 

deel denkt dat dit specifiek voor jongeren/kinderen is en eventueel hun ouders. Wel noemt ook 

vrijwel iedereen hier dat ze verwachten dat de Rijksoverheid de afzender is. Een enkeling noemt 

Corine Matser of ‘coronamaster’ als afzender.  

  



Verwachting locatie 

Versie 1: 

 

Versie 2: 

 

Versie 3: 

 

 



Lager opgeleiden 

Daarnaast is het onderzoek uitgevoerd onder een aparte steekproef van de doelgroep 

laagopgeleiden, om eventuele verschillen tussen de doelgroepen inzichtelijk te krijgen, de resultaten 

daarvan staan hieronder:  

 

Lager opgeleiden wijken wat af van het algemeen publiek in welke versie zij het beste vinden. De 

factsheet krijgt van hen relatief het laagste rapportcijfer. Over het algemeen vindt men deze wel 

duidelijk, maar soms snapt men de verschillende kleuren van de kolommen niet. Die corresponderen 

niet met wat wel of niet mag.  

Versie 2 (het beeldverslag) komt bij laaggeletterden op alle vlakken het beste uit de bus. Met een 

rapportcijfer van 7,6, een groot deel dat verder zou kijken naar deze uiting en ruim de helft die iets 

zou gaan doen naar aanleiding van deze uiting, is dit onder lager opgeleiden ‘de winnaar’. Ook hier 

geeft een deel aan dat het wat onoverzichtelijk is en overkomt als veel in een keer.  

Het beeldverslag van Corine Matser staat bij lager opgeleiden op de tweede plaats. De tekenstijl trekt 

de aandacht en is aantrekkelijk. Een klein deel vindt het rommelig en ook wat kinderlijk.  

Boodschap overdracht 

Ook lager opgeleiden noemen vaak dat de factsheet en het beeldverslag gaan over “wat je wel en 

niet mag”, een stappenplan voor corona of hoe we corona onder controle kunnen krijgen. 78% vindt 

dat deze boodschap duidelijk overkomt bij de factsheet. Bij het beeldverslag vindt zelfs 89% dat dit 

duidelijk overkomt.  

Doelgroep en afzender 

De doelgroep van alle uitingen is volgens lager opgeleiden ‘iedereen’ en de afzender de Rijksoverheid 

en/of het RIVM.  

 



 

 

Verwachting locatie 

Versie 1: 

 

Versie 2:  

 

Versie 3:  



Details aantrekkelijk en onaantrekkelijk: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is van 5 t/m 8 februari veldwerk uitgevoerd onder n=200 mensen van 18 jaar en ouder, 

representatief voor die doelgroep en n=100 lager opgeleiden. Onder deze groep vielen mensen die 

lager onderwijs (waaronder geen opleiding), lager beroepsonderwijs of middelbaar algemeen 

onderwijs hebben gevolgd als hoogst afgeronde opleiding.  



Gesprekken taalambassadeurs  
 

Naast het algemeen publiek en lager opgeleiden is hetzelfde beeldmateriaal kwalitatief getest. Wij 

hebben vijf taalambassadeurs gesproken, dit zijn mensen die laaggeletterd (zijn geweest) en/of 

anderstalig zijn. Daarnaast hebben we hun begeleider vanuit Stichting ABC gesproken. Het 

beeldmateriaal is (net als in het kwantitatieve onderzoek, at random voorgelegd). In de gesprekken 

met de taalambassadeurs zijn o.a. de volgende vragen aan bod gekomen: 

 Wat zijn de goede en minder goede punten van het verschillende beeldmateriaal; welke 
onderdelen zijn wel en niet duidelijk? Naar welk beeldmateriaal gaat de voorkeur uit en 
waarom? 

 Welk beeldmateriaal past bij welk kanaal? Welk beeldmateriaal past bijv. het beste bij social 
media, op een website of is meer geschikt voor in de huis-aan-huisbladen?  

 

In onderstaande tabel staan de sterke en zwakke punten van de verschillende beeldmaterialen op 

een rij. In bijlage 1 is per versie op een rij gezet welke suggesties er zijn gedaan: 

 Versie 1 (factsheet) Versie 2 
(beeldsamenvatting) 

Versie 3 (tekening Corine 
Matser) 

Sterk Rustig/overzichtelijk 
Bovenste balk informatief 
Kopjes bovenaan zijn fijn, 
maakt het overzichtelijk 
Kolommen zijn prettig 

Weinig tekst 
Begrijpelijke taal 
Het gebruik van rood en 
groen, maakt duidelijk wat 
wel en niet mag 

Trekt de aandacht, leuke 
tekening, mooi en grappig 

Zwak Moeilijke woorden (cruciale 
beroepen, essentiële winkels, 
etc) 
Veel tekst 
Iconen aan de kleine kant, niet 
goed leesbaar 
Kleuren van kolommen soms 
onlogisch 

Te druk, veel verschillende 
iconen, kleuren en 
kolommen 
Niet overzichtelijk 
Hoog afhaakrisico door 
ervaren drukte 

Kinderlijk, vooral geschikt 
voor jongeren en kinderen 
Beeldspraak niet helder 
voor iedereen (bijv. bij de 
avondklok; de tijd tikt 
door) 
Beetje rommelig 
Lastige/ Engelse termen 
(lockdown, click en collect, 
OMT)  
 

Verspreiden? In winkels (supermarkten, huis-aan-huis bladen, op werkplekken, social media (Facebook), 
in het OV, buurthuizen, gemeentehuizen, apotheken, kinderopvang scholen, huisartsen, 
fysio, in kratjes van de voedselbank. 
Voor versie 3 werden (basis)scholen (als poster) en Instagram opvallend vaak genoemd.  

 

  



Conclusies en advies 
 
Conclusie versie 1 (factsheet)  
Deze versie biedt juist een overzichtelijke lay-out en structuur en wordt hiervoor positief 
gewaardeerd. Maar deze versie is door de kleine iconen en het gebruik van lange zinnen en moeilijke 
woorden minder geschikt voor de doelgroep lager opgeleiden en laaggeletterden. 
 
Conclusie versie 2 (beeldsamenvatting) 
Versie 2 is in staat om met weinig tekst en in begrijpelijke taal uit te leggen welke coronaregels er 
gelden. Lager opgeleiden en laaggeletterden waarderen dit. Deze versie is echter qua lay-out en 
kleurgebruik te druk en hierdoor niet overzichtelijk. Dit kan ervoor zorgen dat mensen afhaken.  

 
Conclusie versie 3 (tekening Corine Matser) 
De tekening van Corine Matser wordt goed ontvangen, mensen vinden de tekening leuk en valt 
daardoor op. De tekening is alleen niet geschikt om onder een brede doelgroep te verspreiden 
omdat deze toch vaak te kinderachtig wordt gevonden. Hierdoor bestaat het risico dat mensen zich 
niet (serieus) aangesproken voelen. 

 
Ons advies 
Wij stellen voor om een nieuwe versie te ontwerpen waarbij de sterke kanten van versie 1 en versie 
2 gecombineerd worden. Dus een versie met een rustige, overzichtelijke lay-out met grotere iconen 
en kortere teksten, zonder moeilijke woorden. Met deze nieuwe versie hoeven er niet meer twee 
verschillende versies gemaakt te worden. Deze versie kan breed verspreid worden, zodat het zoveel 
mogelijk verschillende groepen kan bereiken.  
 

  



Bijlage 1 
 
Hieronder is per versie terug te lezen welke suggesties gedaan zijn door laaggeletterden.  

 
Suggesties bij versie 1 (factsheet): 

 Bovenste balk  tekst vetgedrukt 

 Winkelen en boodschappen; winkels zijn dicht, zeg alleen wat open is en niet wat dicht is 

 Avondklok: digitale klok is duidelijker 

 Ontmoetingen: “ga max 1 x per dag op bezoek”; directief, roept irritatie op 

 Publiek toegankelijke locaties = moeilijke zin! 

 Uitgezonderd = moeilijk woord 

 Binnensportlocaties = moeilijk woord 

 Onderwijs op afstand = niet nodig, dit weet je toch zelf als je een leerling bent 

 Het speciaal basisonderwijs wordt nergens genoemd. 

 Specifieke vraag: tellen kinderen onder de 13 wel of niet mee als bezoeker bij bijv een 
crematie? Ze nemen wel een stoel in beslag. 

 Moeilijke woorden; essentiële (wat is dat?), specialisten, tatoeëerders, primair onderwijs, 
etc. 

 Bij contactberoepen staat een lange moeilijke zin. Ook staat een belangrijk vet gedrukt 
woord helemaal aan het einde van de zin, beter om dat naar voren te halen, bijv. het is 
verboden… 

 De tekeningen bij buiten op bezoek zijn niet duidelijk. Het huis met het slot wel. 

 Ook bij onder andere supermarkten…staat het woord ‘open’ helemaal achteraan, liever de 
vet gedrukte woorden naar voren halen. Essentiele is lastig woord, vervangen door 
noodzakelijk. 

 De tekening van de kapper is onduidelijk, de schaar is vrij klein.  

 De bokaal bij wedstrijden ook niet duidelijk. 

 De zin blijf zoveel mogelijk thuis is lekker kort en duidelijk, dat is een goed voorbeeld van hoe 
het wel moet. 

 Reizen met OV alleen toegestaan voor noodzakelijke reizen, liever noodzakelijke reizen zijn 
toegestaan. 

 Vetgedrukte woorden liever steeds vooraan zetten. 
 

Suggesties bij versie 2: 
 “Is het druk?” onduidelijk: te klein, groter plaatje en groter lettertype 

 “Werk thuis als dat kan” goed kijken wat er staat, extra concentratie nodig, liever minder 
plaatjes bij elkaar. 

 “Sport”; ik doe buiten midgetgolf, ik snap niet of ik nu wel of niet mag sporten, ik denk het 
wel 

 “Publieke binnenruimtes; moeilijk en te lang woord 

 Bovenste rij: “Heb je klachten?”; past niet in deze rij en zegt niet duidelijk wat ik moet doen, 
ik heb herhaling nodig. 

 

Suggesties bij versie 3: 
 Plaatje met 1,2,3,4,5, onduidelijk, is dit een advies? 

 Winkels: clock & collect = bestellen en ophalen in de winkel  dat zie je door de plaatjes, 
niet door de tekst, te klein geschreven 

 De avondklok gaat ook door, maar het is niet duidelijk tot wanneer die is verlengd. Is dat tot 
maart of langer? 

 


