
Ga in dialoog met je publiek
8/12/2021

Welkom op het 
publiqForum 2021!



Spelregels & verloop 

• Je microfoon staat automatisch af 

• Camera aan is leuk :) 

• Klik op ‘unmute’ om iets te zeggen, wanneer je het 

woord krijgt

• Opname voor verslag / intern gebruik 

• PPT achteraf beschikbaar 



Zoom - tips

• Zet je naam + organisatie goed (‘rename’) 

• Zet ‘speaker view’ aan bij slides

• ‘gallery view’ als er geen slides zijn

• Plaats je vragen in de chat



Programma
• Publiekskanalen van publiq 

• Stijn Janssens

• stijn@publiq.be

• De customer journey van Paspartoe

• Alja Kiseleva 

• alja.kiseleva@vgc.be

• Q&A



Waarom heb jij voor deze sessie gekozen?

Plaats het in de chat.



http://www.youtube.com/watch?v=WHynGQ9Vg30


Wij, de “gewone” gebruikers.



De “gewone” gebruiker bestaat niet.



Luister naar je publiek, 
om je blik te verruimen.



Richt je op de gebruikers 
die de meeste moeilijkheden ervaren.





“in dialoog”

• zorg ervoor dat de gebruiker kan antwoorden

• van laagdrempelig tot diep en gedetailleerd

• hoeft niet altijd veel tijd of geld te kosten

• elke methode geeft andere inzichten



Voorbeeld 1:
Wat vond je van de schattenjacht? 

Wat? 
• Peilen naar de ervaring van de bezochte schattenjacht, wat 

ging er goed? Wat slecht? 
Hoe? 

• Extra invulveld bij invulformulier
Resultaat? 

• 12.815 reacties, 94% van alle inzendingen





“Rustige en aangename zoektocht vanaf 5 jaar. Mijn driejarige 
was net te jong voor sommige opdrachten.”

“Leuk maar net iets te lange wandeling voor mijn motorisch 
zwakke 6 jarige.”

“moeilijke start, route niet echt duidelijk, te moeilijk voor 
kinderen van 6 jaar, te verwarrend fotozoektocht en opdrachten 
door elkaar. wel mooie wandeling.”



Voorbeeld 2:
Wat denk je van onze website? 

Wat? 
• Peilen naar de tevredenheid van UiTinVlaanderen
• Waar ondervinden gebruikers problemen?

Hoe? 
• Laagdrempelige feedback module op elke pagina

Resultaat? 
• 391 reacties, 25% met tekst















Voorbeeld 3:
Wat vind je van dit nieuw idee?

Wat? 
• Aftoetsen van een nieuw concept “digitale kaart”
• Peilen naar digitale vaardigheden

Hoe? 
• Bevraging naar al onze pashouders

Resultaat? 
• 1.800 reacties







Enkele open reacties

“Als minder goed ziende gebruik ik liever een groot computerscherm om 
iets te bekijken....dus echt liever niet”

“Als het werkt zonder mobiele data (internet onderweg) is het O.K.”

“Ik hou echt liever de kaart. Die zit standaard in mijn portefeuille. 
Smartphone vergeet ik vaak thuis of heeft lege batterij”



Voorbeeld 4:
Hoe gebruik jij onze website? 

Wat? 
• Waar ondervinden gebruikers problemen bij het zoeken op 

UiTinVlaandereren?
Hoe? 

• Video call met scherm delen
Resultaat? 

• 3 diepte interviews, reeks optimalisaties





• feestdagen zijn cultureel 
gebonden

• “weekend” = zaterdag en 
zondag?



• de term “senioren” 
ligt gevoelig voor 
sommige mensen 



Algemene inzichten

• video call is niet voor iedereen even evident

• format bepaalt soort antwoorden

• veel informatie maar tijdsintensief



Voorbeeld 5:
Welke informatie heb jij nodig?
Wat? 

• Welke toegankelijkheidsinformatie is nodig om aan een 
activiteit deel te kunnen nemen?

Hoe? 
• In overleg met expertisecentrum Inter en 

ervaringsdeskundigen uit doelgroep 
Resultaat? 

• Afgetoetste noden in kaart gebracht



http://www.youtube.com/watch?v=L-veE29smLQ


Algemene inzichten

• denk eraan dat de “normale” gebruiker niet 
bestaat

• luister naar je publiek om je blik te verruimen

• richt je op de gebruikers die de meeste 
moeilijkheden ervaren







Start de dialoog

Welke vraag brandt op je lippen?

Wat neem jij mee van vandaag?

Plaats het in de chat 



Praat verder op de publiqForum Wall! 



Wat mag je nog van ons verwachten

• Evaluatieformulier (donderdag)

• Verslag / artikel binnenkort op 
www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk

• TIP! Nieuwsbrief publiq / UiTPAS / UiTnetwerk > 
www.publiq.be/nieuwsbrief

http://www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk


En verder

www.UiTPASpartner.be 



En verder

Begeleidingen op maat: www.publiq.be/op-maat



Tot op een van de netwerkmomenten? 

Donderdag 12u30 - 13u30: 
lunch in de virtuele keuken van publiq 

Elke ochtend 9u30: 
opwarmer via Zoom
(link op deelnamepagina)



Bedankt! 


