
 
 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 

Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen  

Master in de Meertalige Professionele Communicatie 

Academiejaar 2013-2014 

Masterscriptie

 

 

 

 

 

 

Wie leest het gemeenteblad? 
Een onderzoek naar de doelgroepgerichtheid van het Boomse 

gemeenteblad naar jongeren en kansarmen 

 

Yana Tilleman 

 

 

Promotor: prof. dr Luuk Van Waes 

Copromotor: Isabel Elst 

 

 

          

   



 
 

  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright: Universiteit Antwerpen  

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel de promoter(es) als de auteur(s) is 

overnemen, kopiëren, gebruiken of realiseren van deze uitgave of gedeelten ervan verboden. 

Voor aanvragen tot of informatie i.v.m. het overnemen en/of gebruik en/of realisatie van 

gedeelten uit deze publicatie, neemt u contact op met Universiteit Antwerpen, Master in de 

Meertalige Professionele Communicatie, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen (België) | 

mpc@ua.ac.be  

Voorafgaande schriftelijke toestemming van de promoter(es) is eveneens vereist voor het 

aanwenden van de in dit afstudeerwerk beschreven (originele) methoden of producten en voor 

de inzending van deze publicatie ter deelname aan wetenschappelijke prijzen of wedstrijden. 

 

© Copyright: Universiteit Antwerpen  

Without written permission of the supervisor(s) and the authors it is forbidden to reproduce or 

adapt in any form or by any means any part of this publication. Requests for obtaining the right 

to reproduce or utilize parts of this publication should be addressed to Universiteit Antwerpen, 

Master in de Meertalige Professionele Communicatie, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen (België) | 

mpc@ua.ac.be  

A written permission of the supervisor(s) is also required to use the (original) methods or 

products, and for submitting this publication in scientific contests.



 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 

Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen  

Master in de Meertalige Professionele Communicatie 

Academiejaar 2013-2014 

Masterscriptie

 

 

 

 

 

 

Wie leest het gemeenteblad? 
Een onderzoek naar de doelgroepgerichtheid van het Boomse 

gemeenteblad naar jongeren en kansarmen 

 

Yana Tilleman 

 

 

Promotor: prof. dr Luuk Van Waes 

Copromotor: Isabel Elst 

 

 

          

    



v 
 

Voorwoord 
 

“Bloed, zweet en tranen”, en dan vooral die laatste twee. Ik ben wellicht niet de eerste 
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geweest zonder de belangloze inzet van enkele bereidwillige Bomenaars, en ook zeker niet zonder 

het geduld, het begrip en de opbouwende kritiek van mijn promotoren Luuk van Waes en Isabel 

Elst. Waarvoor mijn oprechte dank. 

Een speciale vermelding verdienen ook mijn partner Nick en mijn mama Christine. Zij zorgden 

ervoor, meer dan wie of wat dan ook, dat ik de moed nooit helemaal heb verloren. Zij geloofden in 

me, zorgden voor me en hielpen me waar mogelijk. Jullie zijn de besten! 
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Samenvatting 

 

In het onderzoek Wie leest het gemeenteblad gingen we in opdracht van het OCMW Boom na welke 

ingrepen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het Booms gemeenteblad Het Blad beter tegemoet 

komt aan de behoeften van jongeren en kansarmen. 

We moesten hiervoor drie deelvragen beantwoorden: 

1) Hoe is Het Blad geëvolueerd en hoe ziet het er nu uit? 

2) In hoeverre kennen en gebruiken jongeren en kansarmen Het Blad?’ 

3) In hoeverre komt Het Blad tegemoet aan de behoeften van jongeren en kansarmen?’ 

Aan elk van deze deelvragen hebben we een deelonderzoek gekoppeld. 

Om de eerste deelvraag te beantwoorden, stelden we een profiel op van de onderzochte editie van 

Het Blad (januari-februari 2013). Hiervoor steunden we op gesprekken met medewerkers van het 

OCMW en met de communicatieambtenaar, op de vakliteratuur, op een vergelijking met eerdere 

edities en op een vergelijking met bladen uit naburige gemeenten. Hieruit is enerzijds gebleken 

dat Het Blad de laatste jaren op zowel inhoudelijk als vormelijk vlak verschillende veranderingen 

is ondergaan. Anderzijds is gebleken dat Het Blad tegenover de meeste andere bladen een dun 

blad is, de naam van de gemeente niet vermeldt in de titel, niet online beschikbaar is en een minder 

gevarieerd aanbod heeft. 

Om de tweede deelvraag te beantwoorden stelden we een survey op, die we lieten invullen door 

jongeren en kansarmen en daarna analyseerden in SPSS. Hieruit is gebleken dat de onderzochte 

doelgroepen, en dan vooral jongeren, Het Blad (nog) niet voldoende kennen en gebruiken. 

Bovendien hebben de lezers de gewoonte Het Blad slechts oppervlakkig door te nemen. 

Om de derde deelvraag te beantwoorden maakten we gebruik van de plus-minmethode. Per 

onderzochte doelgroep hielden we een plus-minsessie, gevolgd door een groepsgesprek. Van deze 

groepsgesprekken maakten we een kwalitatieve analyse, waaruit we rechtstreeks 

beleidsadviezen puurden. Elk van deze adviezen moet ervoor zorgen dat Het Blad aantrekkelijker 

wordt voor (minstens) één van de onderzochte doelgroepen, zonder het minder aantrekkelijk te 

maken voor de andere doelgroep. Zo stelden we vast dat zowel jongeren als kansarmen meer 

kleur en beeld in hun gemeenteblad willen. Op het vlak van inhoud willen ze vooral meer 

beknopte, bruikbare informatie over meer onderwerpen, en meer persoonlijkheid. Het 

taalgebruik en de stijl mogen voor hen minder formeel en moeten aangepast worden aan de 

beoogde doelgroepen. Ten slotte willen jongeren en kansarmen de kans krijgen om Het Blad in te 

kijken op openbare plaatsen en om suggesties te doen op een (online) platform. 

De beleidsadviezen die rechtstreeks voortkwamen uit het tweede en vooral het derde 

deelonderzoek vormen het antwoord op de overkoepelende onderzoeksvraag ‘Welke ingrepen 

zijn nodig om Het Blad zo goed mogelijk op de behoeften van de verschillende doelgroepen af te 

stemmen?’. Met deze adviezen kan de gemeente Boom het beleid wat betreft het gemeenteblad 

hervormen. 
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Inleiding 
 

Aanleiding van het onderzoek 

Elke twee maanden verdeelt de gemeente Boom Het Blad onder al haar inwoners. De 

medewerkers van de gemeente en het OCMW willen met dit gemeentelijk informatieblad zoveel 

mogelijk Bomenaars inlichten over wat er reilt en zeilt in de gemeente.  

De werking van het OCMW Boom is gebaseerd op de volgende missie:  “Elke persoon heeft recht 

op maatschappelijke dienstverlening. Deze dienstverlening heeft tot doel iedereen in de 

mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.” 

(online geraadpleegd op de website OCMW Boom, 2013, Missie). Het OCMW biedt hulp aan elke 

Bomenaar die dat nodig heeft, in het bijzonder aan de zwakkeren in de samenleving. OCMW-

medewerkers staan hulpbehoevenden bij met financiële en materiële steun, alsook met 

psychologische en sociale begeleiding.  

De verschillende acties en evenementen die het OCMW organiseert, worden in elk nummer van 

Het Blad aangekondigd. Voor het OCMW is Het Blad het belangrijkste kanaal om Bomenaars op de 

hoogte te stellen van zijn bestaan en werking. Daarnaast heeft het OCMW ook een eigen website, 

houdt het openbare vergaderingen, en zet het vooral ook in op persoonlijk één-op-één-contact 

met zijn bezoekers. De medewerkers willen via Het Blad zowel personen die al bekend zijn met 

het OCMW informeren als meer hulpbehoevenden aantrekken om ook hen steun te bieden.  

Ondanks alle inspanningen van communicatieambtenaar, hebben vooral de medewerkers van het 

OCMW het gevoel dat Het Blad een groot aantal inwoners niet bereikt. Om na te gaan of dit 

vermoeden terecht is, diende Lize Van Dijck, coördinator lokaal sociaal beleid bij het OCMW, een 

onderzoeksaanvraag in bij de Wetenschapswinkel1 (zie bijlage 1).  

De concrete vraag van het OCMW in verband met het gemeenteblad luidde: ‘Wat vinden de 

inwoners van Boom – en meer specifiek de kansengroepen – van het gemeenteblad? Waarom lezen 

ze het wel of niet, wat verwachten ze van het gemeenteblad?’. De vraag is dus tweeledig. Enerzijds 

wil het OCMW nagaan wat de houding is van de Boomse kansengroepen2 tegenover hun 

gemeenteblad. Anderzijds wil het weten wat de oorzaken zijn van die houding en hoe men die 

houding kan optimaliseren en zo het leesgedrag veranderen. In de aanvraag licht Lize Van Dijck 

                                                           
1 Bij de Wetenschapswinkel kunnen non-profitorganisaties wetenschappelijke ondersteuning aanvragen, 
vooral onder de vorm van onderzoek of advies. De Wetenschapswinkel treedt bij die aanvraag op als 
bemiddelaar tussen aanvrager en onderzoeker (meer info: http://www.wetenschapswinkel.be). 
2 Onder kansengroepen vallen allochtonen, senioren en kansarmen. Omwille van hun specifieke positie in 
de maatschappij is het OCMW Boom ook geïnteresseerd in de houding van jongeren tegenover Het Blad.  
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ook toe dat de gemeente de resultaten van het onderzoek wil gebruiken om de lay-out en inhoud 

van Het Blad aan te passen aan de behoeften van de doelgroepen. 

Met het onderzoek dat in deze scriptie beschreven staat, gingen we op zoek naar de antwoorden 

op de vragen van het OCMW. Hieronder behandelen we achtereenvolgens het theoretisch kader, 

de onderzoeksvragen, de methode, de resultaten en de conclusie van ons onderzoek. Onder 

‘Methode’ verantwoorden we voor welke onderzoeksinstrumenten- en aanpak we hebben 

gekozen om de onderzoeksvragen te beantwoorden en waarom. De belangrijkste resultaten die 

uit de toepassing van die methode zijn voortgekomen, bespreken we onder ‘Resultaten’. 

Vervolgens vatten we onder ‘Conclusie’ onze beleidsadviezen aan de gemeente Boom samen die 

het resultaat zijn van het onderzoek. Hieraan koppelen we ook een discussie waarin we dieper 

ingaan op de sterktes en de zwaktes van ons onderzoek en geven we ook enkele suggesties voor 

vervolgonderzoek.  

 

Theoretisch kader 

 

1. Gemeentebladen en gemeentelijke communicatie 

Er is nog maar weinig specifiek onderzoek verricht naar gemeentebladen of gemeentelijke 

infobladen. In de meeste gevallen worden dit soort uitgaven onderzocht in het kader van een 

grootschaliger communicatieonderzoek. Zo organiseerde de Hogeschool Thomas More (voorheen 

Koninklijke Hogeschool Mechelen) in 2013 voor de vierde keer het “Groot Gemeenschappelijk 

Communicatieonderzoek” (Goubin & Kint, 2013). Eric Goubin en Els Kint gingen daarmee na in 

hoeverre Vlaamse steden en gemeenten hun communicatie hebben gemoderniseerd en 

geprofessionaliseerd in vergelijking met de jaren 1997, 2003 en 2008. 

Volgens dat onderzoek is voor bijna alle steden en gemeenten het infoblad, samen met de website, 

nog steeds het belangrijkste informatiekanaal. Tijdens zijn lezing De kracht van een informatieblad 

op de ‘Studiedag infobladen’ die Kortom3 organiseerde in 2012, gaf dezelfde Eric Goubin 

bovendien aan dat het gemeentelijk informatieblad het meest bekeken en gelezen tijdschrijft van 

Vlaanderen is. Het heeft met andere woorden een groot bereik. Maar: “bereiken is nog iets anders 

dan beraken” (Goubin, 2012, p. 4). 

Sinds de inburgering van het internet, kunnen ook steden en gemeenten niet meer rond de 

toenemende digitalisering. Daar waar ze iets meer dan een decennium geleden hun 

                                                           
3 Kortom is de vereniging voor overheidscommunicatie in Vlaanderen (meer info: 
http://www.kortom.be). 
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communicatiekanalen enkel inzetten om inwoners te informeren en te overtuigen, gaan al heel 

wat gemeenten vandaag de dialoog aan via hun website en sociale media. Er is een duidelijke trend 

van eenrichtingsverkeer naar tweerichtingsverkeer, waarbij de burger niet langer de ontvanger 

is van de communicatie, maar wel een deelnemer (Cortebeeck & Lemal, 2012).  

Toch heeft deze digitalisering het belang van het gemeentelijk informatieblad niet sterk beïnvloed. 

In de top tien van belangrijkste gemeentelijke informatiekanalen staat het informatieblad nog 

altijd op de tweede plaats, na de website (Goubin & Kint, 2013). De website heeft het 

informatieblad dus nog niet vervangen. Momenteel zijn ze in de meeste steden en gemeenten 

ongeveer even belangrijk. (Goubin & Kint, 2013). 

Niet alleen onderzoekers, maar ook de steden en gemeenten zelf zien steeds meer het belang in 

van duidelijke en effectieve communicatie naar hun inwoners. Bewijs daarvan zijn de peilingen 

naar de kwaliteit van en de tevredenheid over de communicatie waartoe sommige gemeenten de 

laatste jaren opdracht gaven (of die ze zelf uitvoerden). Zo voerde CEMESO4 in 2008 een 

communicatieonderzoek uit in opdracht van de West-Vlaamse gemeente Zwevegem, die qua 

inwonersaantal te vergelijken is met de gemeente Boom5. Onderzoeker Nick Resmann maakte, 

onder leiding van prof. dr. Katia Segers, een analyse van het gemeentelijk communicatiebeleid en 

het imago van Zwevegem bij de bewoners. De belangrijkste bevindingen verzamelde hij in een 

onderzoeksrapport en vatten we hieronder samen (Segers & Resmann, 2008): 

 Het gemeentebestuur kent het belang van interne en externe communicatie, maar een integraal 

strategisch communicatieplan ontbreekt. 

 Het imago van de gemeente bij de inwoners heeft ongeveer even veel sterktes als zwaktes. 

 op het communicatievlak scoren vooral de infokrant en de website goed op imago; 

 toch willen de inwoners duidelijkere en meer persoonlijke informatie rond 

openbare werken en beleidsbeslissingen; 

 ook vragen ze om meer informatievolledigheid en om informatie in ‘mensentaal’. 

Om de imagozwaktes weg te werken en de communicatie effectiever te maken, sommen Segers 

en Resmann (2008) onder meer de volgende werkpunten op: 

 ontwikkelen van een duidelijk herkenbare huisstijl 

 consulteren van alle betrokken partijen bij (communicatie)beleidskeuzes 

 informeren op maat (in functie van verschillende doelgroepen) 

                                                           
4 CEMESO is het Centrum voor Media- en Cultuurstudies van de Vrije Universiteit Brussel (meer info: 
http://www.vub.ac.be/SCOM/cemeso/). 
5 De gemeente Boom telde op 1 januari 2013 17219 inwoners. De gemeente Zwevegem telde er op haar 
beurt 24197 (online geraadpleegd op de website Algemene Directie Instellingen en Bevolking, 2013).  
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 evalueren van gemaakte keuzes 

 doorverwijzen op systematische wijze (bv. op de website doorverwijzen naar de infokrant) 

 verhogen van kwaliteit en niet van kwantiteit van communicatiemiddelen (met de infokrant 

en de website als belangrijkste kanalen) 

 meegeven van nieuwe themabrochures bij infokrant 

 verhogen van toegankelijkheid (bv. computer ter beschikking stellen om de website te 

raadplegen) 

Met deze bevindingen en adviezen houden we hieronder ook rekening bij de opstelling van een 

profiel van Het Blad, bij de samenstelling van de survey en bij de groepsgesprekken. Het is 

namelijk best mogelijk dat één of meerdere van deze bevindingen ook gelden voor andere 

gemeenten, waaronder Boom. 

Ook de gemeente Boom liet in 2011 al een communicatiedoorlichting uitvoeren. Het ging meer 

bepaald om een taalscan van Het Blad door taalblad.be6. Omdat de gemeente binnen haar 

communicatiemix van Het Blad het belangrijkste en breedste informatiekanaal wil maken, vindt 

men het belangrijk dat in de eerste plaats het taalgebruik voor iedereen toegankelijk is. Het 

gemeentebestuur en het OCMW willen immers met Het Blad, veel meer dan met de website of 

brochures bijvoorbeeld, mensen persoonlijk bereiken en degelijk informeren. De bedoeling is dat 

veel meer Bomenaars in de toekomst eerst en vooral naar Het Blad grijpen om op de hoogte te 

blijven. 

Er werd bij de taalscan rekening gehouden met drie tekstniveaus: woordgebruik, zinsbouw en 

tekstopbouw. De bedoeling was vooral om Het Blad toegankelijker te maken voor Bomenaars die 

het Nederlands niet als moedertaal hebben. Zo wilde het OCMW de communicatie via Het Blad 

effectiever maken, vooral naar de kansengroepen (allochtonen, kansarmen en senioren) en 

jongeren. De redenering klonk: als een tekst begrijpelijk is voor iemand die het Nederlands niet 

als moedertaal heeft, is hij dat ook voor andere doelgroepen. Bij de bespreking van de methode 

en de resultaten komen we nog terug op deze taalscan. 

 

2. Overheidscommunicatie met specifieke doelgroepen 

‘Relevantie’ en ‘doelgroepsegmentatie’ zijn de laatste jaren de sleutelwoorden voor overheids-

communicatie (Krols et al., 2011). Het gaat er daarbij om zowel het kanaal, de inhoud als de vorm 

van de aangeboden boodschappen zo relevant mogelijk te maken voor de beoogde doelgroepen. 

                                                           
6 Taalblad.be is een webkrant die nieuwsberichten aanbiedt voor mensen die Nederlands leren, met veel 
aandacht voor een verstaanbaar taalgebruik (meer info: http://www.taalblad.be/).  

http://www.taalblad.be/
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Krols et al. leggen deze aanpak uit in termen van ‘informeringsbehoefte’ en ‘informatiebehoefte’ 

(2011).  

Om van effectieve communicatie te kunnen spreken, is het noodzakelijk dat de 

informeringsbehoefte van de overheidsinstantie zoveel mogelijk afgestemd is op de 

informatiebehoefte van de burger. En net daar loopt het vaak mis. De drie belangrijkste oorzaken 

van weinig effectieve communicatie tussen overheden en kansarmen komen dan ook voort uit een 

slechte afstemming tussen die twee behoeften (Krols et al., 2011): 

 mensen in armoede vertonen afwijkend informatiezoekgedrag (minder planmatig, weinig 

gevariëerde zoekstrategieën, beperkte computervaardigheden, gevoel van ‘satisficing’ 

belangrijker dan correcte informatie, etc.); overheidsinstanties houden hier echter vaak geen 

rekening mee; 

 mensen in armoede hebben geen behoefte aan de informatie zoals de overheidsinstantie die 

formuleert of aanbiedt (de inhoud, de vorm of het kanaal van de boodschap is niet aangepast 

aan de behoeften van kansarmen); 

 de overheid beschikt over de nodige informatie, maar communiceert er niet (juist) over (de 

inhoud van de overheidsboodschappen is of lijkt niet relevant voor kansarmen). 

Het is dus belangrijk dat een overheidsinstantie inzicht heeft in de informatiebehoeften van de 

doelgroepen alvorens te communiceren. Die informatiebehoefte gaat overigens verder dan alleen 

inhoud en formulering. Vandaag de dag zijn de inspanningen van overheden voor mensen in 

armoede immers nog te vaak enkel gefocust op de begrijpelijkheid van de boodschap. Ook de 

kanaalkeuze en de gehele mediamix moet worden afgestemd op het doelpubliek (Krols et al., 

2011). 

Omdat verschillende doelgroepen vaak verschillende behoeften hebben, is doelgroep-

segmentatie noodzakelijk. Enerzijds is het daarom aangeraden dat de overheidsinstantie in 

kwestie per beoogde doelgroep nagaat wat de informatiebehoeften zijn en haar consulteert voor 

de strategie en uitwerking van communicatieacties. Anderzijds moet een overheidsinstantie 

burgers niet alleen informeren, maar ook enthousiasmeren en ondersteunen om hun 

informatiebehoefte af te stemmen op haar eigen informeringsbehoefte (Krols et al., 2011). 

Ondanks het belang van doelgroepsegmentatie, zijn slechts in 40% van de gevallen jongeren 

opgenomen als aparte doelgroep in de communicatiebeleidsplannen van lokale overheden in 

Vlaanderen. Senioren en kansarmen doen het beter met respectievelijk 75% en 80% van de 

gevallen (Krols et al., 2011). 
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Onderzoeksvraag 

Uit de onderzoeksaanvraag blijkt dat het OCMW van Boom al op de hoogte is van het belang van 

doelgroepsegmentatie. De medewerkers van het OCMW vragen zich namelijk vanuit hun 

werkcontext af of Het Blad enkele specifieke kansengroepen bereikt. Hun vraag luidde: ‘Wat 

vinden de inwoners van Boom – en meer specifiek de kansengroepen – van het gemeenteblad? 

Waarom lezen ze het wel of niet, wat verwachten ze van het gemeenteblad?’. 

De vier belangrijkste doelgroepen die het OCMW voor ogen heeft zijn: kansarmen, allochtonen, 

jongeren en senioren. Omwille van de beperkte tijd en middelen spitsen we ons onderzoek toe op 

twee doelgroepen: jongeren en kansarmen. We herhalen dat het OCMW de onderzoeksaanvraag 

indiende en niet het gemeentebestuur. De indeling van de onderzochte doelgroepen is dus niet 

automatisch gelijk aan de segmentatie die het gemeentebestuur hanteert. De gemeente wil zich 

immers richten naar alle Bomenaren, terwijl het OCMW zich vooral focust op de kansengroepen. 

Het is wel in de eerste plaats de gemeente die Het Blad samenstelt.  

Door enerzijds de contactfunctie van Het Blad in beeld te brengen en anderzijds te onderzoeken 

hoe de functionaliteit en effectiviteit van Het Blad kan worden verhoogd, willen we concrete 

beleidsadviezen voorleggen. Met die adviezen willen we ervoor zorgen dat Het Blad de 

kansengroepen in kwestie beter bereikt en informeert. Ons onderzoek zal dus niet enkel een 

analyse inhouden van de huidige situatie, maar heeft als centrale doelstelling een 

toekomstgerichte visie voor te stellen die uit die analyse voortkomt. 

Om deze centrale doelstelling te verwezenlijken moeten we drie deelvragen beantwoorden:  

1) ‘Hoe is Het Blad geëvolueerd en hoe ziet het er nu uit?’: in eerste instantie, vóór het eigenlijke 

onderzoek, stellen we door middel van een productanalyse een profiel op van Het Blad. 

2) ‘In hoeverre kennen en gebruiken jongeren en kansarmen Het Blad?’: in tweede instantie 

brengen we de contactfunctie van Het Blad in beeld. 

3) ‘In hoeverre komt Het Blad tegemoet aan de behoeften van jongeren en kansarmen?’: in laatste 

instantie onderzoeken we in hoeverre Het Blad de vooropgezette communicatiedoelen bereikt 

en of het op de doelgroepen gericht is. We vragen ons daarbij af hoe begrijpelijk en 

aantrekkelijk Het Blad is voor de verschillende doelgroepen.  

 

Zoals eerder vermeld, zullen we aan de hand van de resultaten van het onderzoek concrete 

beleidsadviezen formuleren. Deze adviezen zijn het rechtstreekse antwoord op de centrale, 

overkoepelende onderzoeksvraag: ‘Welke ingrepen zijn nodig om Het Blad zo goed mogelijk op de 

behoeften van de verschillende doelgroepen af te stemmen?’.  
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Methode 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we welke werkwijze we hebben gebruikt om elke deelvraag te 

beantwoorden. Elke van de drie deelvragen vereist immers een andere aanpak. Omdat de 

resultaten van het eerste deelonderzoek nodig zijn voor het tweede deelonderzoek en die van het 

tweede voor het derde, volgen de respectieve deelonderzoeken en bijhorende werkwijzen elkaar 

in de tijd op. 

 

Dataverzameling 

Voor de onder ‘Inleiding’ beschreven onderzoeken gebruikte men vooral enquêtes, interviews en 

focusgroepen voor de dataverzameling. Van deze drie onderzoeksinstrumenten hebben we ook 

gebruik gemaakt voor de dataverzameling van ons onderzoek. 

 

1. Profiel opstellen van Het Blad 

In het eerste deelonderzoek voerden we een beschrijvende productanalyse van Het Blad uit. De 

bedoeling hiervan was een algemeen profiel op te stellen dat weergeeft hoe Het Blad eruitziet en 

wat het inhoudt. Zo’n profiel is nodig om na de voltooiing van alle deelonderzoeken concrete 

beleidsadviezen te kunnen formuleren. Zonder een duidelijk beeld van het huidige product is het 

onmogelijk een nieuw, verbeterd product te ontwikkelen. De uiteindelijke adviezen komen echter 

niet rechtstreeks voort uit deze analyse, maar wel uit het doelgroepenonderzoek dat erop volgt. 

Daarom beschouwen we dit eerste deelonderzoek als ‘stap nul’ van het gehele onderzoek, een 

soort vooronderzoek. 

Als referentiepunt baseerden we ons op het januari/februari-nummer 2013 van Het Blad (zie 

bijlage 2). Op het moment dat ons onderzoek van start ging – februari 2013 – was deze editie de 

meest recente. Dit nummer hebben we vergeleken met eerdere edities van Het Blad: 

 editie mei/juni 2011 (zie bijlage 3) 

 editie november/december 2011 (zie bijlage 4) 

 editie maart/april 2012 (zie bijlage 5) 

 Bladwijzer editie oktober/november 2012, met bijlage Het Blad ‘Extra editie: Jaarmarkt 2012’ 

(zie bijlage 6) 

 editie november/december 2012 (zie bijlage 7) 

 

en met de gemeentelijke infobladen van naburige steden en gemeenten uitgegeven in dezelfde 

periode: 
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 Aartselaarinfo van de gemeente Aartselaar – editie februari 2013 

 Echo van de gemeente Niel – editie januari/februari 2013 

 Edegem Vandaag van de gemeente Edegem – editie januari/februari 2013 

 Gemeentelijk informatieblad Rumst van de gemeente Rumst – editie januari/februari 2013 

 Kontich leeft! Van de gemeente Kontich – editie januari 2013 

 Mortsel Info van de stad Mortsel – editie februari 2013 

 Nieuwe Maan van de stad Mechelen – editie februari 2013 

 Willebroek in vogelvlucht van de gemeente Willebroek – editie 12 (eerste editie van 2013) 

De oudere edities van Het Blad hebben we willekeurig gekozen en in functie van het materiaal dat 

de gemeente Boom aan ons ter beschikking heeft gesteld. De selectie van infobladen van andere 

steden en gemeenten hebben we gekozen in functie van de reactie die we kregen op onze 

aanschrijvingen via e-mail. 

Bij de vergelijking met eerdere edities en andere gemeentelijke informatiebladen hielden we 

vooral rekening met de volgende aspecten van een blad: 

 Vormgeving (afmetingen, kleurgebruik, verhouding tekst-beeld, etc.) 

 Inhoud (rubrieken, thema’s, bijlagen, etc.) 

 Stijl en taal (taalregister, taal- en stijlfouten, etc.) 

 Verspreiding en beschikbaarheid (frequentie, distributiepunten, etc.) 

De historische vergelijking die we maakten met eerdere edities, geeft een beeld van de 

veranderingen die in het verleden zijn doorgevoerd. Zo komen we te weten of de makers al 

pogingen hebben ondernomen om het gemeenteblad te verbeteren. Indien dat het geval is, zal ook 

blijken op welke vlakken ze aanpassingen hebben gemaakt. In de survey en de groepsgesprekken 

zullen we hiermee dan ook rekening houden. Vinden de Bomenaars eventuele nieuwe rubrieken 

bijvoorbeeld nuttig? En welke rubrieken ontbreken volgens hen? 

Een andere belangrijke informatiebron waren de medewerkers van het OCMW en de 

gemeentelijke communicatieambtenaar. Tijdens verschillende gesprekken en andere 

communcatie met hen kregen we meer inzicht in wat het gemeentebestuur met Het Blad wil 

bereiken. Bovendien kregen we ook meer informatie over veranderingen die het 

gemeentebestuur in het verleden heeft doorgevoerd en over de bestaande toekomstplannen voor 

het gemeenteblad. 

Ten slotte lieten we ons voor de productanalyse van Het Blad ook inspireren door het werk Bladen 

maken: Periodieken in de bedrijfscommunicatie (1999) van Mariët Herlé. Hoewel dit werk zich 

vooral focust op interne en externe bedrijfsbladen, is het toch interessant gebleken voor ons 

onderzoek. Het gemeentebestuur zou je kunnen vergelijken met een organisatie en de inwoners 
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met klanten. Net zoals in een organisatiecontext is het namelijk belangrijk duidelijk te 

communiceren met klanten, of in dit geval met inwoners. “Bedrijven, non-profitorganisaties en 

overheden geven ook bladen uit om voorlichtingsdoelen te bereiken.” (Herlé, 1999, p. 14). En het 

is net die voorlichting waarvoor de meeste gemeentebladen in het leven worden geroepen. 

 

2. Contactfunctie van Het Blad in beeld brengen 

In het tweede deelonderzoek brachten we de contactfunctie van Het Blad in beeld. We gingen na 

in hoeverre het gemeenteblad jongeren en kansarmen bereikt. Om een antwoord te kunnen geven 

op de tweede deelvraag ‘In hoeverre kennen en gebruiken de inwoners van Boom Het Blad?’ stelden 

we een survey op. Die survey kwam tot stand aan de hand van een operationaliseringsmatrix die 

de begrippen ‘kennen’ (weet hebben van het bestaan en de inhoud van het gemeenteblad), 

‘gebruiken’ (hoe en waarom men het gemeenteblad leest) en ‘inwoner van Boom’ 

operationaliseert. 

Operationaliseringsmatrix ‘In hoeverre kennen en gebruiken de inwoners van Boom Het Blad?’: 

Begrip Dimensie Indicatoren Vragen 

Kennen Weet hebben 

van het bestaan 

Ervan gehoord 

hebben 

Had u wel eens gehoord van ‘Het Blad’ 

voor u deze vragenlijst begon in te 

vullen? 

Het doorgenomen 

hebben 

Hebt u in het verleden ‘Het Blad’ wel 

eens opengeslagen?’  

Weet hebben 

van de inhoud 

Kennis van het 

informatieaanbod 

Welke informatie is, volgens u, in ‘Het 

Blad’ terug te vinden? 

Kennis van speciale 

edities 

Wist u dat ‘Het Blad’ soms speciale 

thema-edities verspreid (bv. over Mano 

Mundo of Boom jaarmarkt)? 

Gebruiken Intensiteit van 

het gebruik 

Frequentie - Hoe vaak doorbladert u ‘Het Blad’? 

- Hoe vaak leest u minstens één volledig 

artikel uit ‘Het Blad’? 

Duur Wanneer u ‘Het Blad’ doorneemt, hoe 

lang duurt dat dan meestal? 

Rubrieken - Welke van de volgende vaste rubrieken 

in ‘Het Blad’ hebt u wel eens 

geraadpleegd? 

Doel van het 

gebruik 

Zich informeren 

 

 

 

 

(Subdimensie: ‘doelgericht 

informatie zoeken’) 

- Stel, volgend weekend vindt het Mano 

Mundo-festival plaats en u wil weten 

welke artiesten er op zaterdagavond 
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optreden. Hoe groot is de kans dat u 

hiervoor ‘Het Blad’ zal openslaan? 

- Stel, het weerbericht belooft prachtig 

lenteweer volgend weekend en u plant 

een dagje uit in eigen gemeente. Hoe 

groot is de kans dat u ‘Het Blad’ zal 

openslaan om ideeën op te doen? 

- Stel, u merkt dat medewerkers van de 

gemeente het marktplein afsluiten. Uit 

de verkeersborden kan u afleiden dat er 

volgende week wegenwerken van start 

gaan, maar u wil ook weten wanneer de 

werken afgelopen zijn. Hoe groot is de 

kans dat u ‘Het Blad’ zal openslaan om 

hierrond informatie op te zoeken?  

- Stel, u wil weten welke films deze 

maand in CC De Steiger worden 

vertoond. Hoe groot is de kans dat u 

hiervoor ‘Het Blad’ zal openslaan? 

 

(Subdimentie: ‘bij blijven met het 

nieuws uit Boom’) 

- Hoe vaak slaat u ‘Het Blad’ open om te 

weten te komen wat er reilt en zeilt in 

Boom? 

Zich ontspannen - Hoe vaak slaat u ‘Het Blad’ open om u 

te ontspannen, net zoals u een boek zou 

lezen of tv zou kijken? 

- Stel, u zit in de wachtkamer bij de 

dokter/tandarts. Enkele magazines 

(type ‘Flair’,; ‘Story’, etc.) liggen ter 

inzage. Maar ook het ‘Het Blad’ ligt voor 

u. Hoe groot is de kans dat u ‘Het Blad’ 

verkiest om het wachten aangenamer te 

maken? 

Inwoner van 

Boom 

Demografie Leeftijd Wat is uw leeftijd? 

Geslacht U bent een man/vrouw 

Socio-

economisch 

Werk U bent voltijds aan het werk / deeltijds 

aan het werk / werkzoekende of 

werkloos / student 

Opleiding Wat is uw hoogst behaalde diploma? 

Samenstelling gezin - Hoeveel personen ouder dan 14 jaar 

wonen bij u in? (uzelf niet meegerekend) 

- Hoeveel personen jonger dan 14 jaar 

wonen bij u in? (uzelf niet meegerekend) 

  Inkomen Hoeveel bedraagt uw netto 

gezinsinkomen per maand? (alle netto-

inkomsten meegerekend: loon, uitkering, 

pensioen, kinderbijslag, inkomsten van 

huur, etc.) 
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De survey die op die manier tot stand kwam, bespraken we met de promotoren van deze scriptie 

en met de communicatieambtenaar van Boom. Zo voegden we onder andere achteraan de 

mogelijkheid toe om eigen opmerkingen te geven rond Het Blad. Ten slotte onderworpen we de 

survey ook aan een pre-test bij drie proefpersonen afkomstig uit Boom.  

Bij de pre-test kozen we voor de hardopdenkmethode. Op voorhand benadrukten we aan de 

proefpersonen dat we niet geïnteresseerd waren in de antwoorden op de vragenlijst, als wel in de 

invulervaring. Telkens wanneer een proefpersoon de vragenlijst invulde, vertelde hij hardop 

welke gedachten de vragenlijst bij hem teweegbracht. De proefpersonen kregen telkens de 

opdracht om alle mogelijke problemen in verband met begrip, interpretatie, formulering en lay-

out aan te halen. We onderstreepten daarbij dat ze zich kritisch mochten opstellen. Na het 

hardopdenkprotocol vroegen we de respectieve proefpersonen of ze nog tips of bedenkingen 

hadden die ze niet hadden aangehaald tijdens het experiment. 

Tijdens deze pre-test kwamen geen fundamentele problemen aan het licht. Slechts één 

proefpersoon maakte een opmerking ter verbetering. Bij vraag 17 (“Hoe lang woont u al in 

Boom?”) leek hij moeite te hebben met het antwoord: “Moet ik hier afronden naar jaren? Of moet 

ik ook maanden vermelden?”. Achteraf suggereerde hij om bij de vraag te vermelden hoe het 

antwoord er precies moet uitzien. Door achter de vraag tussen haakjes “U mag naar boven 

afronden” toe te voegen, haalden we deze dubbelzinnigheid uit de survey. 

Het resultaat was een zo beknopt mogelijke survey waaruit zoveel mogelijk relevante informatie 

te halen viel (zie bijlage 8). 

Deel 1 en 2 van de survey peilden naar de kennis en het gebruik van Het Blad bij de inwoners. De 

vragen in deel 3 maakten het ons mogelijk de respondenten in te delen in doelgroepen. In 

samenspraak met het OCMW legden we de leeftijdsgrens voor jongeren op 25 jaar. Om als jongere 

beschouwd te worden, moest een respondent dus jonger zijn dan 26 jaar. Om iemand als 

kansarme te bestempelen zijn er meerdere factoren die meespelen. Wij hielden in de survey 

rekening met de factoren werk, diploma en gezinsinkomen, en koppelden die aan de criteria van 

Kind & Gezin7. Volgens die criteria is iemand kansarm wanneer hij voldoet aan minstens drie van 

de volgende criteria: 

 Maandinkomen gezin: het overzicht van de Europese armoedegrens wordt up-to-date 

gehouden op de website van Steunpunt Vakantieparticipatie8.  

 Opleiding: enkel lager onderwijs, Buitengewoon Onderwijs, geen onderwijs, niet 

                                                           
7 Het OCMW Boom bezorgde ons de criteria. De OCMW-medewerkers zelf baseren zich voor hun werking 
op deze criteria om iemand als kansarme te beschouwen. 
8 Meer info: www.vakantieparticipatie.be.  

http://www.vakantieparticipatie.be/
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beëindigd Secundair Onderwijs. 

 Arbeidssituatie (van de ouders): precaire tewerkstelling, werkloosheid van beide 

ouders, alleenstaande ouders, tewerkstelling in een beschutte werkplaats. 

 Huisvesting: verkrotte, onveilige woning, weinig nutsvoorzieningen, etc. 

 Ontwikkelingskansen van het gezin, de kinderen: laag stimulatieniveau, weinig of 

geen vakantie-ervaring. 

 Gezondheidstoestand gezinsleden: zwakke gezondheid van gezinsleden, gebrek aan 

kennis en deelname aan gezondheidszorg, chronische ziektes of handicaps binnen het 

gezin. 

We hebben in de survey enkel naar de eerste drie factoren gepeild uit integriteitsoverwegingen. 

Wanneer iemand voldoet aan twee criteria9 is er discussie mogelijk. Voor dit onderzoek hebben 

we, in samenspraak met het OCMW Boom, respondenten die voldoen aan twee criteria ook 

beschouwd als kansarmen. 

Omdat we met de survey enkel jongeren en kansarmen wilden bereiken, hebben we de 

vragenlijsten laten invullen op plaatsen waar jongeren en kansarmen samenkomen. De jongeren 

vonden we op de middelbare school Onze-Lieve-Vrouw-Instituut en op de Boomse Jeugdraad, een 

jongerenraad die maandelijks samenkomt om onderwerpen te bespreken die de Boomse jeugd 

aanbelangen. Het resultaat waren 41 geldig ingevulde vragenlijsten, waarvan één ingevuld door 

iemand ouder dan 25. In overleg met het OCMW hebben we beslist deze respondent ook als 

jongere te beschouwen. Het ging namelijk om een man van 26 jaar, die al enkele jaren deel 

uitmaakt van de Jeugdraad.  

De kansarmen vonden we in de kansarmenvereniging de Welzijnsschakel. Hier komen twee maal 

per week kansarmen samen voor gratis voedselpakketten en sociaal contact. In samenspraak met 

Lieve Geeraerts, hoofdvrijwilliger bij de Welzijnsschakel, lieten we er de vragenlijsten invullen 

door de bezoekers. Het resultaat waren 25 geldig ingevulde surveys. Niet alle respondenten 

voldeden aan minstens twee criteria van de factoren voor kansarmoede. Er waren er namelijk zes 

voor wie slechts één criterium van toepassing was. Toch beschouwen we ook hen als kansarmen, 

omdat ze qua levensstijl (d.w.z. geregeld een bezoek brengen aan een armenvereniging) nauw 

aansluiten bij ‘volwaardige’ kansarmen. 

 

 

                                                           
9 Bijvoorbeeld: Wanneer iemand een diploma Buitengewoon Onderwijs heeft en werkloos is, maar qua 
maandinkomen toch boven de armoedegrens leeft, voldoet die persoon aan twee criteria van 
kansarmoede.  
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3. Doelgroepgerichtheid van Het Blad meten 

In het derde en laatste deelonderzoek gingen we de doelgroepgerichtheid van Het Blad na. Zo 

konden we de derde deelvraag beantwoorden: ‘In hoeverre komt Het Blad tegemoet aan de 

behoeften van kansarmen en jongeren?’.  

Zoals we al vermeldden in het theoretisch kader, is het bij overheidscommunicatie belangrijk dat 

de informeringsbehoefte van de overheidsinstantie en de informatiebehoefte van de burger op 

elkaar afgestemd zijn. Dat kan in twee richtingen. In dit derde deelonderzoek gingen we vooral 

dieper in op de informatiebehoeften van de Bomenaars, meer bepaald van jongeren en 

kansarmen. De onderzoeksaanvraag van het OCMW riep namelijk op tot een lezersonderzoek. 

Men was er dus vooral nieuwsgierig naar het ontvangersperspectief, en niet zozeer naar het 

zenderperspectief. 

Om de doelgroepgerichtheid te meten, hebben we gekozen voor de plus-minmethode, gevolgd 

door een groepsgesprek. Om proefpersonen iets schriftelijk te laten evalueren zijn immers twee 

onderzoeksmethoden heel geschikt: de hardopdenkmethode en de plus-minmethode (Klaassen & 

Schellens, 2002). Deze laatste heeft de voorkeur wanneer men ook waarderingsproblemen wil 

opsporen. De plus-minmethode brengt er namelijk meer aan het licht dan de hardopdenkmethode 

(Sienot, 1997).  

De plus-minmethode had voor ons specifiek onderzoek enkele bijkomende voordelen. In eerste 

instantie hoefden de deelnemers Het Blad niet te kennen, wat bijvoorbeeld wel het geval had 

geweest als we ons hadden beperkt tot een groepsgesprek zonder meer. Zo konden we ook 

meningen verzamelen van inwoners die het gemeenteblad nog nooit hadden gelezen. In tweede 

instantie verplicht het deelnemers na te denken over zowel negatieve als positieve aspecten. Ten 

slotte zorgt de plus-minsessie ervoor dat deelnemers stof hebben om over te praten tijdens het 

groepsgesprek. Het bezorgt ze als het ware enkele specifieke aanknopingspunten, wat 

drempelverlagend kan werken. 

Opdat tijdens de plus-minsessies (één per onderzochte doelgroep) alles vlot zou verlopen, 

werkten we een draaiboek uit (zie bijlage 9). In dat draaiboek verzamelden we alle informatie 

rond de voorbereiding en het verloop van de sessies. Zo schreven we de verwelkoming, de 

inleiding per onderdeel van de plus-minsessies en het dankwoord volledig uit. Op die manier 

zorgden we ervoor dat we geen cruciale elementen vergaten mee te delen en dat de verschillende 

sessies zoveel mogelijk identiek verliepen.  

Concreet lieten we telkens vier tot zeven proefpersonen samenkomen. De deelnemers kregen 

twee maal tien minuten om Het Blad (editie januari/februari 2013) door te bladeren. Tijdens de 

eerste periode van tien minuten vroegen we ze Het Blad in zijn geheel door te nemen 
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(macroniveau). Daarbij kregen ze de opdracht plustekens te zetten bij de elementen die ze als 

positief ervoeren en mintekens bij de elementen die ze als negatief ervoeren. We benadrukten dat 

deze elementen van allerlei aard konden zijn: lay-out, inhoud, afbeeldingen, taalgebruik, etc. 

Tijdens de tweede periode van tien minuten wezen we de deelnemers enkele specifieke artikels 

(zie infra) toe (microniveau). Opnieuw kregen ze de opdracht plustekens te zetten bij de 

elementen die ze als positief ervoeren en mintekens bij de elementen die ze als negatief ervoeren. 

Ditmaal benadrukten we nog dat ze best gedetailleerd te werk mochten gaan. 

Nadat de laatste tien minuten waren afgelopen, nodigden we de deelnemers uit om in een cirkel 

plaats te nemen. Eén voor één kregen ze de kans om hun plus- en mintekens toe te lichten. Andere 

deelnemers konden daarop reageren, waardoor een gesprek kon ontstaan. Opdat het gesprek niet 

stilviel, en opdat de nodige invalshoeken aan bod zouden komen, stelden we op voorhand een lijst 

op met relevante thema’s, invalshoeken en vragen10.  

Het groepsgesprek met kansarmen vond opnieuw plaats in armenvereniging de Welzijnschakel. 

Zeven aanwezigen waren bereid deel te nemen aan de sessie. Voor het microniveau kozen we drie 

specifieke artikels uit in functie van de inhoud. Het ging namelijk om artikels waarin het OCMW 

een aandeel heeft en die duidelijk gericht zijn op (onder meer) kansarmen: 

 OCMW Boom opent demonstratiewoning “Gezond (t)huis)”, Het Blad, 2013 (1), 6.  

(zie bijlage 10) 

 Thuiszorg in Diversiteit, Het Blad, 2013 (1), 7. (zie bijlage 11) 

 Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, Het Blad, 2013 (1), 8-9. (zie bijlage 12) 

Het groepsgesprek met jongeren vond plaats in een vooraf afgesproken lokaal in de buurt van 

Boom. Via het sneeuwbaleffect probeerden we zoveel mogelijk jongeren te bereiken en uit te 

nodigen voor het plus-minonderzoek. Met vier deelnemers lag de opkomst hier lager dan bij 

kansarmen. Voor het microniveau lazen de jongeren de volgende drie artikels die (onder meer) 

op de Boomse jeugd gericht zijn: 

 Eerste street action coaches in actie, Het Blad, 2013 (1), 3. (zie bijlage 13) 

 Jong talent, Het Blad, 2013 (1), 15. (zie bijlage 14) 

 En ook nog:, Het Blad, 2013 (1), 15. (zie bijlage 15) 

Tijdens de gesprekken maakten we notities11 en een geluidsopname, opdat geen enkel belangrijk 

detail verloren zou gaan.  

 

                                                           
10 Deze lijst is terug te vinden in het draaiboek (bijlage 9). 
11 Voor de uitgeschreven gesprekken met kansarmen en jongeren, zie bijlage 16 en 17. 
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Data-analyse 

1. Surveys 

Alvorens de data uit de 66 geldig ingevulde surveys in te voeren in een SPSS-file, hebben we de 

verschillende vragen ingegeven als variabelen in datzelfde SPSS-bestand. Bij de vragen die zijn 

opgevat als een rooster waarin de invuller kruisjes kon aanbrengen, hebben we elke mogelijke 

combinatie als een deelvraag beschouwd.  

Bv. vraag 7 (over de kanalen waarlangs de respondenten informatie opzoeken): 

Per voorgesteld onderwerp (bv. Mano Mundo) zijn er vier mogelijkheden: Het Blad, 

internet, familie/vrienden en andere. Omdat het ene antwoord het andere niet uitsluit, 

hebben we elke mogelijke combinatie van een onderwerp met een informatiekanaal (of 

meer algemeen: elke combinatie van een rij met een kolom in het rooster) beschouwd als 

een aparte deelvraag.  

Bv. vraag 6 (over de verschillende rubrieken): 

Bij deze vraag sluit het ene antwoord voor één bepaalde rubriek wel het andere 

antwoord uit. Daarom hebben we elke rubriek (of meer algemeen: elke rij van het 

rooster) beschouwd als een aparte deelvraag. 

Eens we de vragen hadden ingevoerd als variabelen, hebben we elke survey apart doorgenomen 

en de antwoorden op elke vraag ingegeven in het systeem. We voegden ook manueel een extra 

datakolom toe, waarbij we aan elke survey een label toekenden: jongere of kansarme (in functie 

van de persoonsgegevens uit deel drie van de survey). Dit extra gegeven zou het later eenvoudiger 

maken om de twee onderzochte doelgroepen met elkaar te vergelijken. 

Ten slotte genereerden we voor elke vraag uit deel 1 en deel 2 ook een crosstabel met als variabele 

telkens kansarme/jongere. Dit liet ons toe om in onze vaststellingen onderscheid te maken tussen 

jongeren en kansarmen. We gingen daarbij ook telkens na met een Chikwadraattoets of de 

geobserveerde verschillen ook daadwerkelijk statistisch significant zijn. 

 

2. Plus-minsessies 

De analyse van de plus-minonderzoeken en de bijhorende groepsgesprekken is geheel kwalitatief. 

Dat wil zeggen dat we in functie van ons onderzoek zelf de belangrijkste elementen uit de 

groepsgesprekken hebben verzameld. We  hebben ons toegespitst op die elementen waarvan de 

deelnemers beweerden dat ze een invloed zouden hebben op hun leesgedrag. Dit maakte het voor 
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ons mogelijk beleidsadviezen te formuleren die rechtstreeks in verband staan met de houding van 

de jonge en/of kansarme Bomenaar tegenover het gemeenteblad. 

Net als bij de opstelling van het profiel van Het Blad, hielden we ook bij de analyse van de 

gesprekken rekening met de volgende aspecten van een blad: 

 Vormgeving 

 Inhoud 

 Stijl en taal 

 Verspreiding en beschikbaarheid 

Om objectiviteit te garanderen voegden we de volledig uitgeschreven groepsgesprekken toe als 

bijlagen (zie bijlage 16 en 17). Bovendien hebben we bij de bespreking van de gesprekken zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van quotes van deelnemers. 
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Resultaten 

 

Hieronder beantwoorden we achtereenvolgens de drie deelvragen van de overkoepelende 

onderzoeksvraag. Eerst bespreken we het huidige profiel van Het Blad, vervolgens de 

contactfunctie en ten slotte de doelgroepgerichtheid. 

 

Profiel van Het Blad 

De gemeente Boom verspreidt elke twee maanden Het Blad onder al haar inwoners via een deur-

aan-deurpostverdeling. Het gemeentebestuur doet dat in de eerste plaats om inwoners te 

informeren over activiteiten, acties, openbare werken, diensten, het OCMW, etc. Volgens Lize Van 

Dijck en Fauzia El Hajouti van het OCMW Boom, primeert deze informatieve functie van het 

gemeenteblad boven de verspreiding van een bepaald imago voor de gemeente of het OCMW (bv. 

een imago van transparantie). Hoewel de leden van het gemeentebestuur en de medewerkers van 

het OCMW de mogelijkheid hebben om te publiceren in Het Blad of om suggesties te doen, is het 

de communicatieambtenaar die de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de samenstelling 

van het gemeenteblad.  

Hieronder beschrijven we hoe Het Blad er tegenwoordig uitziet en waar het voor staat. Dat zullen 

we doen aan de hand van vier aspecten: vormgeving, inhoud, stijl en taal, en verspreiding en 

beschikbaarheid.  

 

1. Vormgeving 

Het Blad wordt gedrukt op A3-formaat, waarna het wordt 

dubbelgevouwen tot A4-formaat. Opvallend is de keuze voor 

blauwe (accenten), witte (achtergrond) en zwarte (tekst) tinten. 

De onderzochte editie van Het Blad (januari/februari 2013) telt 

zestien pagina’s. Op de cover is gekozen voor een bladvullende 

foto (van een vrouw op leeftijd) en korte tekstuele verwijzingen 

naar specifieke artikels. Binnenin wisselen lange artikels zich af 

met kleinere tot bladvullende foto’s en illustraties. Toch is er een 

overwicht aan tekst tegenover beeld, met grofweg een 

verhouding van drie op één. 
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Door de jaren heen heeft Het Blad heel wat lay-out-aanpassingen ondergaan. Zo vertonen de 

onderzochte nummers uit 2011 heel wat verschillen ten opzichte van het onderzochte nummer 

uit 2013:  

 Witte, zwarte, felblauwe en frisgroene tinten (zoals in het logo van de gemeente) 

 Op het voorblad: tekstuele verwijzingen naar specifieke artikels, telkens gecombineerd met 

een kleine foto 

 Overwegend tekst (bv. geen panoramafoto, zoals in Het Blad editie januari/februari 2013) 

In het maart/april-nummer van 2012 vertoont Het Blad verschillende lay-out-wijzigingen 

vergeleken met de nummers uit 2011. Zo maakt de cover een meer donkere indruk door de 

toevoeging van een donkerpaarse en rode tint. Bovendien valt de titel meer op door een groter 

letterkorps en een andere schrijfwijze (“het Blad” i.p.v. “Het Blad”). Het logo van de gemeente 

Boom valt nu ook meer op, omdat het groter wordt weergegeven.  Binnenin is er geen sprake meer 

van een kleurenpalet. Verschillende tinten groen, blauw, roze, zwart, rood, etc. wisselen elkaar af 

voor zowel achtergrond als tekst. Er is dan ook geen sprake van eenheid in de vormgeving binnen 

deze editie. 

Het was bij de uitgave van Bladwijzer12 editie oktober/november 2012 dat Het Blad zijn huidige 

vormgeving meekreeg.  

Wat wel constant is gebleven, is het aantal pagina’s. De editie november/december 2012 vormt 

hierop een uitzondering met twintig pagina’s (i.p.v. zestien). 

Zoals we in het theoretisch kader al meegaven, is een duidelijk herkenbare huisstijl erg belangrijk 

voor de effectiviteit van gemeentelijke communicatie, volgens Segers en Resmann (2008). Door 

de huisstijl zo vaak aan te passen loopt Het Blad meer risico om meteen in de prullenmand te 

belanden, omdat de inwoners het niet herkennen als het gemeenteblad. Ook Mariët Herlé haalt 

het belang van consistentie aan: “Ook voor bedrijfsbladen is een vaste formule van levensbelang  

Van de acht onderzochte bladen van andere steden en gemeenten hadden we er vier op papier en 

vier in elektronische vorm. Van de bladen op papier is er slechts één dat wordt uitgegeven op een 

kleiner formaat dan A4 (Mortsel Info). Het aantal bladzijden loopt dan weer wel uiteen. Alleen de 

gemeente Niel heeft een blad dat ook zestien pagina’s telt. Alle andere onderzochte bladen hebben 

meer bladzijden, gaande van 20 tot 32 pagina’s.  

                                                           
12 Bladwijzer is een extra uitgave van Het Blad, gericht naar senioren. Voorheen was deze te vinden als 
bijlage in Het Blad zelf.  
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De naam van de stad of gemeente wordt in het algemeen opvallender weergegeven op de andere 

bladen (behalve in het geval van de stad Mechelen). Bij Het Blad wordt het logo van de gemeente 

slechts in klein formaat links onderaan getoond.  

Verder worden alle andere bladen in kleur gedrukt, net als Het Blad, en wisselen ze tekst in 

mindere of meerdere mate af met foto’s en illustraties.  

 

2. Inhoud 

Zoals we al vermeldden, wil het gemeentebestuur van Boom vooral informeren met Het Blad. 

Artikels louter ter ontspanning zijn er dus in principe niet in terug te vinden. Het Blad heeft enkele 

vaste informatierubrieken: Actueel, Boom in Breedbeeld, wel-ZIJN,  Varia, Handel en wandel, Uit! in 

Boom en CC De Steiger. Het is vooral in de rubriek wel-ZIJN dat het OCMW zijn artikels publiceert. 

Verder is er ruimte voorzien voor eenmalige onderwerpen, die niet passen in één van de 

bestaande rubrieken. Zo zijn er in de editie januari/februari 2013 twee pagina’s gewijd aan de 

voorstelling van de nieuwe gemeenteraad. Achteraan is een kalender van CC De Steiger terug te 

vinden. Een algemene activiteitenkalender van de gemeente staat er dan weer niet in.  

Vergeleken met vroegere edities van Het Blad, zijn er opnieuw heel wat wijzigingen doorgevoerd. 

Zo is er van de rubrieken in de edities van 2011 en maart/april 2012 bijna niets overgebleven in 

het huidige gemeenteblad. Enkel de rubriek CC De Steiger is in alle edities terug te vinden, zij het 

telkens op een andere plaats. In de vroegste edities bevatte het gemeenteblad onder meer de 

rubrieken Nieuw in Boom en Boom in beeld. Deze rubrieken zijn niet meer terug te vinden vanaf 

de editie maart/april 2012. Ook bevond er zich in de vroegste edities een Bladwijzer, een 

uitneembare bijlage voor 55-plussers. Deze werd in oktober/november 2012 als een aparte editie 

uitgegeven, en was daarna ook niet meer terug te vinden in Het Blad zelf. 

Verder voerde het gemeentebestuur de rubrieken met groepsfoto’s uit de oude doos, een 

quizvraag met foto en met een panoramabeeld over twee pagina’s13 af. Voor de toekomst zijn er 

plannen om een algemene activiteitenkalender, reclame en gegevens van de burgerlijke stand toe 

te voegen, aldus de communicatieambtnaar. Of de bewoners dergelijke nieuwe rubrieken zouden 

appreciëren gingen we na met de survey en tijdens de groepsgesprekken. 

Alle onderzochte bladen hebben in de eerste plaats een informerende functie, net zoals Het Blad. 

Toch zijn er ook bladen die rubrieken ter ontspanning aanbieden. Zo organiseert de gemeente 

Kontich maandelijks een fotowedstrijd in Kontich leeft!. Ook de gemeente Willebroek organiseert 

in elke Willebroek in vogelvlucht een wedstrijd aan de hand van een kruiswoordraadsel. Ook 

                                                           
13 Deze rubriek was nog wel terug te vinden in editie januari-februari 2013 van Het Blad. 
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bieden de meeste infobladen een overzicht aan van de gemeentelijke diensten met bijhorend 

telefoonnummer, en eventueel met adres en openingsuren. Een dergelijke lijst is niet terug te 

vinden in Het Blad. Ten slotte stellen we vast dat de gemeente Willebroek een maandelijkse 

activiteitenkalender uitgeeft als bijlage van het gemeenteblad. Hierin staan ook nuttige 

telefoonnummers en adressen vermeld. 

 

3. Stijl en taal 

Zoals we hierboven al aanhaalden, liet de gemeente Boom in het verleden een taalscan van Het 

Blad uitvoeren. In het adviesrapport dat het resultaat was van die doorlichting, staan werkpunten 

en tips vermeld op het vlak van woordgebruik, zinsbouw en tekstopbouw. De toepassing van die 

tips zou volgens taalblad.be moeten leiden tot een gemeenteblad dat ook begrijpelijk is voor 

inwoners die het Nederlands niet als moedertaal hebben. 

De tips op woord- en zinsniveau hebben vooral betrekking op de lengte en vorming van zinnen en 

op begrijpelijke taal. Zo raadt taalblad.be aan zo weinig mogelijk ideomatische uitdrukkingen en 

passiefconstructies te gebruiken. De tips op tekstniveau hebben dan weer betrekking op de 

structuur van artikels. Door een duidelijke invalshoek te kiezen en van elk bericht een verhaal te 

maken, wordt de tekst immers begrijpelijker en aantrekkelijker.  

In de onderzochte editie van Het Blad komen echter nog elementen voor die ingaan tegen de 

adviezen van taalblad.be. Zo komt de lezer in het eerste artikel van editie januari/februari 2013 

van Het Blad uitdrukkingen tegen als “in uitvoering van artikel 18” en “in concessie gegeven 

percelen” (p. 3). Ook afkortingen als “d.d.” bemoeilijken de leeservaring (p. 3). Doorheen het hele 

blad vonden we bovendien heel wat zinnen met passiefconstructies (“wordt […] al jarenlang 

georganiseerd door”, p. 3) en naamwoordstijl (bv. “het bereiken van”, p. 3), wat de tekst onnodig 

zwaar en zakelijk maakt. 

In de artikels van Het Blad komen ook meerdere malen type- of taalfouten voor. Deze fouten geven 

de indruk dat de samenstellers niet genoeg tijd hebben om het gemeenteblad af te werken. Dit kan 

dan weer zorgen voor imagobeschadiging, omdat de Bomenaars het wellicht appreciëren als hun 

gemeenteblad met zorg en precisie voor hen wordt samengesteld . In editie januari/februari 2013 

vonden we onder meer de volgende fouten: 

 “Deze informatiesessie gaan door […] en worden opgesteld […].” (p. 7) (ook “gaan door” is hier 

foutief gebruikt; een alternatief werkwoord is bijvoorbeeld plaatsvinden) 

 ”email-adres” (p. 9) 

 “het niet-vervangen van”  (p. 11) 
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De hierboven genoemde taal- en stijlfouten wijzen erop dat de makers van Het Blad het stadium 

dat Mariët Herlé (1999) ‘persklaar maken’ noemt, hebben overgeslagen of te vlug hebben 

doorlopen. “Persklaar maken is het controleren van de tekst op spel- en interpunctiefouten. […] 

[Het] is geen inhoudelijke, maar een tamelijk mechanische controle.” (Herlé, 1999, p. 106). Dit 

stadium voert een eindredacteur dan ook het best als aparte handeling uit (Herlé, 1999).  

Ten slotte vermelden de meeste andere steden en gemeenten (met uitzondering van Mechelen en 

Niel) de naam van hun gemeente in de titel van hun infoblad. Boom doet dat met Het Blad niet.  

 

4. Verspreiding en beschikbaarheid 

Het gemeentebestuur van Boom verspreidt Het Blad elke twee maanden onder alle inwoners via 

een deur-aan-deurverdeling. Deze methode is de enige manier waardoor het gemeenteblad 

beschikbaar is voor de inwoners. Er zijn echter andere mogelijkheden om een blad te verdelen, 

waaronder (Herlé, 1999): 

 Distributie via outlets (geïnteresseerden nemen het blad mee vanuit centrale 

distributiepunten); 

 Supplementen of inserts in andere bladen. 

Momenteel ligt Het Blad dus niet ter inzage bij het OCMW of op openbare plaatsen, zoals 

dokterspraktijken en horecazaken14. Er zijn ook geen centrale verdeelpunten voorzien in het 

gemeentehuis of in de winkelstraten. Om te vermijden dat het gemeenteblad samen het 

reclamebladen in de prullenmand belandt, voorziet het gemeentebestuur wel in een aparte 

bedeling, gescheiden van andere publicaties.  

De tweemaandelijkse distributie zou moeten resulteren in zes edities per jaar. In het jaar 2012 

waren er echter slechts vier edities. Ook in 2013 kwam de tweede editie pas uit in de tweede helft 

van april. Dat er momenteel slechts één ambtenaar verantwoordelijk is voor de samenstelling van 

Het Blad, verklaart deze onregelmatigheid. Daarnaast is hij, samen met één andere 

communicatieambtnaar, onder andere ook verantwoordelijk voor het uitsturen van de nodige 

persberichten in verband met de gemeente en verzorgt hij rondleidingen in Boom voor nieuwe 

inwoners. 

De eenzijdige verdeling en de onregelmatige verschijning van Het Blad kunnen leiden tot  een 

verlaagde effectiviteit. “Goede distributie is [immers] van vitaal belang” (Herlé, 1999, p. 111). 

                                                           
14 De dokters en eigenaars van horecazaken zelf kunnen Het Blad wel op eigen initiatief ter inzage leggen. 
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Bovendien is regelmaat ook heel belangrijk om een publicatie als een blad te ervaren (Herlé, 

1999). 

Verdeling als supplement in andere bladen is niet vanzelfsprekend voor Het Blad, omdat geen 

enkele andere uitgave enerzijds in elke Boomse brievenbus belandt en anderzijds niet in andere 

gemeenten verdeeld wordt. De mogelijkheid bestaat echter wel om een activiteitenkalender als 

insert mee te geven met het gemeenteblad. 

We beschikten niet over informatie wat de distributie betreft van infobladen in andere steden of 

gemeenten. Wel is gebleken dat de andere infobladen allemaal ofwel maandelijks ofwel 

tweemaandelijks verschijnen. Het zijn vooral de steden en grotere gemeenten die kiezen voor een 

maandelijks infoblad.  

Het lijkt dus perfect ‘normaal’  dat Het Blad niet maandelijks verschijnt. Toch moet het 

gemeentebestuur erop letten dat Het Blad niet minder vaak dan vier keer per jaar verschijnt, want 

dan voldoet het niet meer aan de nodige criteria om het als blad te beschouwen (Herlé, 1999). 

Ten slotte stellen alle onderzochte steden en gemeenten (met uitzondering van Willebroek) het 

informatieblad op hun website beschikbaar. Vaak is er zelfs een digitaal archief aanwezig waarin 

men vroegere edities online kan raadplegen. Op de website van de gemeente Boom is een dergelijk 

archief niet te vinden. Wel kan men er één versie van Het Blad raadplegen, maar het gaat daarbij 

niet om de laatste editie.  
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Contactfunctie van Het Blad 
 

Hieronder geven we de resultaten van het survey-onderzoek dat we uitvoerden bij jongeren en 

kansarmen. De survey moest in de eerste plaats de contactfunctie van Het Blad in beeld brengen. 

Eerst overlopen we de meer algemene vaststellingen, daarna vergelijken we de twee 

onderzochte doelgroepen.  

 

1. Algemeen 

Tabel 1. Het percentage van de respondenten dat al dan niet al gehoord heeft van Het Blad 

 Al gehoord van Het Blad? 

Heeft er al van gehoord 78,5 % 

Heeft er nog niet van gehoord 21,5 % 

 

 

Tabel 2. Het percentage van de respondenten (die Het Blad kennen) dat Het Blad al dan niet 

ooit al eens heeft opengeslagen 

 Het Blad al eens opengeslagen? 

Heeft het ooit al opengeslagen 76,0 % 

Heeft het nog nooit opengeslagen 24,0 % 

 

Ongeveer een vijfde van de respondenten heeft nog nooit gehoord van Het Blad (Tabel 1). Op de 

survey stond de naam van het gemeenteblad vermeld, gecombineerd met een foto van de cover 

van editie januari/februari 2013. We gaven de invullers dus genoeg geheugensteuntjes mee om 

er zeker van te zijn dat dit cijfer betrouwbaar is. Van de overige respondenten beweert ongeveer 

een vierde Het Blad nog nooit te hebben opengeslagen (Tabel 2). 

Uit deze cijfers kunnen we afleiden dat Het Blad heel wat Bomenaars niet bereikt. Het hoofddoel 

van Het Blad bestaat erin alle - of toch zoveel mogelijk – inwoners te bereiken. Om dat doel te 

realiseren, moet zowel het aantal inwoners dat Het Blad kent als het aantal inwoners dat Het Blad 

leest, stijgen.  
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Tabel 3. Het percentage van de respondenten dat denkt dat het genoemde onderwerp al terug 

te vinden is in Het Blad en het percentage respondenten dat het genoemde onderwerp in de 

toekomst wil terugvinden in Het Blad 

 Denkt men 

terug te 

vinden 

Wil men 

terugvinden 

Onderwerpen   

Evenementen/acties georganiseerd door het OCMW 40,4 % 27,7 % 

Evenementen/acties georganiseerd door de gemeente 72,3 % 12,8 % 

Evenementen/acties georganiseerd door buurgemeenten 27,7 % 34,0 % 

Reclame voor handelszaken en diensten 48,9 % 23,4 % 

Gegevens burgerlijke stand 10,6 % 44,7 % 

Ontspanning (bv. wedstrijdvraag) 27,7 % 38,3 % 

Foto’s uit de oude doos 29,8 % 40,4 % 

 

Slechts 40,4% van de ondervraagden die Het Blad al eens opengeslagen hebben15, weet dat men 

in Het Blad informatie kan vinden over acties en evenementen die het OCMW organiseert. 

Bovendien geeft 27,7% aan hierover informatie te willen terugvinden (Tabel 3). Iets meer dan een 

vierde van de ondervraagden mist dit soort informatie dus, terwijl het er wel degelijk in te vinden 

is.  

We leiden hieruit af dat de lezers van Het Blad hun gemeenteblad niet genoeg in verband brengen 

met het OCMW, terwijl er wel een samenwerking bestaat.  

Daarentegen weet 72,3% van de lezers van Het Blad dat men in Het Blad informatie kan 

terugvinden over acties en evenementen die de gemeente organiseert (Tabel 3).  

Inwoners van Boom lijken Het Blad dus in het algemeen wel in verband te brengen met de 

gemeente, maar niet zozeer met het OCMW. 

Iets meer dan een vierde van de lezers van Het Blad geeft aan dat men in Het Blad informatie kan 

vinden over acties en evenementen die buurgemeenten organiseren (Tabel 3). Dat is echter niet 

het geval. Bovendien duidt bijna de helft van de lezers van Het Blad  aan dat men in gemeenteblad 

reclame voor Boomse handelszaken en diensten kan vinden (Tabel 3). Ook dat is niet waar. 

Bomenaars hebben (nog) niet de mogelijkheid om reclame te maken voor hun zaak in Het Blad. 

Wel kan je in het gemeenteblad al informatie vinden over nieuwe of gerenoveerde handelszaken, 

                                                           
15 Vanaf dit punt zullen we’ de respondenten die Het Blad al eens hebben opengeslagen’ aanduiden met ‘de 
lezers van Het Blad’. 
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maar het gaat daarbij niet om reclame. Bijna een vierde geeft aan wel reclame te willen 

terugvinden (Tabel 3). Zoals we hierboven al vermeldden, plant de gemeente om in de toekomst 

reclame te integreren in Het Blad. 

Uit deze cijfers blijkt dat er iets schort aan de kennis die Bomenaars hebben over het 

informatieaanbod van hun gemeenteblad. Ze lijken uit te gaan van veronderstellingen. We gaan 

er immers van uit dat wanneer iemand Het Blad regelmatig met aandacht leest, hij wel op de 

hoogte is van de aard van de aangeboden informatie. 

Bijna de helft van de lezers van Het Blad geeft aan gegevens van de burgerlijke stand (overlijdens, 

geboortes, huwelijken, etc.) te willen terugvinden (Tabel 3). Ook dit behoort al tot de 

toekomstplannen van Het Blad, zoals eerder vermeld. 

38,3% van de van de lezers van Het Blad zou graag (meer) ontspanningsrubrieken terugvinden in 

het gemeenteblad (bv. kruiswoordraadsel). 40,4% van de lezers van Het Blad zou graag foto’s uit 

de oude doos terugvinden in het gemeenteblad (Tabel 3). Een dergelijke rubriek bestond in 

verleden al, maar is afgevoerd op het initiatief van de gemeente, zoals we al eerder aanhaalden. 

Deze cijfers geven aan dat meer dan een derde van de lezers van Het Blad het gemeenteblad 

aangenamer om lezen zou vinden als er ontspanningsrubrieken in terug te vinden waren. Ook de 

herinvoering van de geschrapte rubriek met foto’s uit de oude doos zou een meerwaarde 

betekenen voor heel wat lezers. 

 

Tabel 4. Het percentage van de lezers dat aangeeft Het Blad met de genoemde frequentie te 

doorbladeren 

 Doorbladert Het Blad met deze frequentie 

Elk nummer 46,2 % 

Bijna elk nummer 23,1 % 

Eén tot drie nummers per jaar 20,5 % 

Minder dan één nummer per jaar 7,7 % 

Nooit 2,6 % 
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Tabel 5. Het percentage van de lezers dat aangeeft Het Blad meestal gedurende de genoemde 

tijdspanne te doorbladeren 

 Doorbladert Het Blad meestal gedurende 

deze tijdspanne 

Minder dan vijf minuten 35,9 % 

Tussen vijf en tien minuten 48,7 % 

Tussen tien en dertig minuten 15,4 % 

 

Bijna de helft van de lezers van Het Blad doorbladert elk nummer. Een derde doorbladert drie of 

minder nummers/edities per jaar, in de veronderstelling dat Het Blad om de twee maanden 

verschijnt (Tabel 4). Ongeveer de helft van de lezers van Het Blad doorbladert het gemeenteblad 

meestal gedurende 5 à 10 minuten. Een kleine minderheid doorbladert het langer dat 10 minuten 

(Tabel 5). 

Uit deze cijfers blijkt een trend waarbij de lezers Het Blad wel regelmatig doornemen, maar 

telkens slechts gedurende enkele minuten. Dit kan de beperkte kennis van de lezers over de 

aangeboden informatie, die we vaststelden aan de hand van vraag drie (Tabel 3), verklaren. Een 

aanzienlijk deel van de Bomenaars heeft dus de gewoonte om Het Blad regelmatig ter hand te 

nemen, maar het niet systematisch en aandachtig helemaal (of grotendeels) door te lezen.  

 

Tabel 6. Het percentage van de lezers dat de genoemde rubriek al heeft geraadpleegd en het 

percentage van de lezers dat de genoemde rubriek niet kent 

 Heeft de rubriek al geraadpleegd Kent de rubriek niet 

Rubrieken   

Actueel 63,9 % 27,8 % 

Boom in Breedbeeld 42,9 % 45,7 % 

wel-ZIJN 32,4 % 50,0 % 

Handel en wandel 48,6 % 31,4 % 

Politie 69,7 % 21,2 % 

Uit! in Boom 63,6 % 18,2 % 

CC De Steiger 66,7 % 24,2 % 

 

De rubrieken Actueel, Politie, Uit! in Boom en CC De Steiger blijken de populairste (Tabel 6). Voor 

elk van deze rubrieken geeft meer dan de helft van de lezers van Het Blad aan haar al eens 

geraadpleegd te hebben. De helft van de lezers van Het Blad kent de rubriek WEL-zijn niet. Het 

blijkt de meest onbekende rubriek te zijn. Het is echter hierin dat het OCMW de meeste van zijn 

artikels plaatst. 
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Om informatie op te zoeken over bijvoorbeeld Mano Mundo maken de lezers van Het Blad vooral 

gebruik van Het Blad. Bijna de helft (48,7%) zou met dat doel voor ogen Het Blad raadplegen. Voor 

informatie over de jaarmarkt bevestigt deze trend zich. Hiervoor zou zelfs 59% van de lezers Het 

Blad consulteren. En dat geldt ook voor andere soorten informatie. De meeste ondervraagden 

zullen in de eerste plaats dus in Het Blad informatie opzoeken over wegenwerken, uitstapjes in 

Boom en CC De Steiger. Na Het Blad blijkt vooral het internet ook populair te zijn als 

informatiekanaal. 

Bijna de helft (43,6%) van de lezers van Het Blad houdt de edities van Het Blad ongeveer een week 

bij. Een kleine minderheid (10,3%) houdt het langer dan een maand bij, terwijl Het Blad maar om 

de twee maanden verschijnt. 

De jonge en kansarme Bomenaars lezen Het Blad vooral om op de hoogte te blijven van de 

gebeurtenissen binnen de gemeente. Zo’n twee derden (69,2%) van de lezers lezen Het Blad 

daarom. Ook informatie verkrijgen over evenementen blijkt een belangrijke reden om Het Blad te 

lezen. Meer dan de helft (56,4%) leest het daarom. 

Maar weinig jonge en kansarme Bomenaars (7,7%) lezen Het Blad om zich te ontspannen. Ze lezen 

het dus blijkbaar vooral met een informatiedoel voor ogen, om hun nieuwshonger te stillen. En 

dan vooral in verband met evenementen en gebeurtenissen en niet zozeer in verband met 

veranderingen in het gemeentebeleid. Dit wil echter niet zeggen dat de Bomenaars hun 

gemeenteblad niet willen lezen om zich te ontspannen. Hierop komen we hieronder nog terug. 

 

2. Verschillen en overeenkomsten tussen jongeren en kansarmen 

Daar waar we hierboven zijn ingegaan op de algemene cijfers, maken we in dit onderdeel een 

vergelijkende studie tussen de twee onderzochte doelgroepen. Bestaan er bijvoorbeeld 

verschillende in het leesgedrag van jongeren enerzijds en kansarmen anderzijds? En weet Het 

Blad de ene doelgroep meer te bereiken dan de andere?  

 

Tabel 7. Het percentage respondenten per onderzochte doelgroep dat al gehoord heeft van Het 

Blad 

 Kansarmen Jongeren 

Heeft er al van gehoord 92,0 % 70,0 % 

Heeft er nog niet van gehoord 8,0 % 30,0 % 

 

Wanneer we voor de eerste vraag jongeren en kansarmen vergelijken, blijken vooral jongeren Het 

Blad niet te kennen. 23 van de 25 kansarme respondenten (92,0%) geven aan Het Blad al voor de 
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survey te kennen. Bij de jongeren daarentegen kenden slechts 28 van 40 respondenten (70,0%) 

Het Blad al op voorhand. Dit verschil is ook statistisch significant (χ2 (4) = 4.41, p < .05), waardoor 

de kans heel klein is dat het geobserveerde verschil tussen jongeren en kansarmen op toeval 

berust. 

De makers van Het Blad zullen dus vooral moeten inzetten op jongeren als het gaat om bereik. Alle 

extra energie die wordt gestoken in het gemeenteblad aantrekkelijker maken is immers 

overbodig, als de doelgroep het blad in kwestie niet kent of nog niet heeft leren kennen. 

 

Tabel 8. Het percentage van de respondenten (die Het Blad kennen) per onderzochte doelgroep 

dat Het Blad al dan niet ooit al eens heeft opengeslagen 

 Kansarmen Jongeren 

Heeft het ooit al opengeslagen 91,3 % 63,0 % 

Heeft het nog nooit opengeslagen 8,7 % 37,0 % 

 

Wanneer we een vergelijking maken tussen de antwoorden die ze gaven op de vraag of de 

respondenten Het Blad al eens opengeslagen hebben, blijken de verschillen nog groter. Van de 23 

kansarmen die deze vraag geldig hebben beantwoord16, geven er 21 (91,3%) aan dat ze Het Blad 

wel eens hebben opengeslagen. Bij de jongeren zijn er dat 17 van de 27 (63,0%) (Tabel 8). Ook dit 

geobserveerd verschil is statistisch significant (χ2 (4) = 5.47, p < .05). 

Van de jongeren die Het Blad al kenden, hebben er dus meer dan een derde het nog nooit 

opengeslagen. Hieruit leiden we af dat de lage lezersaantallen bij jongeren niet alleen te wijten 

zijn aan het feit dat ze Het Blad niet kennen. Meer dan een derde van de jongeren die Het Blad wel 

kent, lijkt immers niet de behoefte te voelen om het gemeenteblad te lezen. Bij kansarmen bestaat 

dit probleem niet. Meer dan 9 op 10 van de kansarmen die Het Blad kennen, hebben het namelijk 

al eens opengeslagen. Daar waar Het Blad kansarmen wel weet te overtuigen tot lezen, doet het 

dat veel minder bij de Boomse jeugd. De gemeente zal dus niet alleen Het Blad meer 

naamsbekendheid moeten geven bij jongeren, maar er ook voor moeten zorgen dat Het Blad meer 

aantrekkingskracht uitoefent. 

 

  

                                                           
16 Vanaf dit punt zullen we de kansarmen en jongeren ‘die deze vraag geldig hebben beantwoord’ 
aanduiden met ’(de) jongeren’ en ‘(de) kansarmen’. 



 

36 
 

Tabel 9. Het percentage van de lezers per doelgroep dat aangeeft Het Blad met de genoemde 

frequentie te doorbladeren 

 Kansarmen Jongeren 

Elk nummer 61,9 % 27,8 % 

Bijna elk nummer 14,3 % 33,3 % 

Eén tot drie nummer per jaar 14,3 % 27,8 % 

Minder dan één keer per jaar 4,8 % 5,6 % 

Nooit 0 % 5,6 % 

 

Ook de leesfrequentie lijkt te verschillen van doelgroep tot doelgroep. Van de kansarmen die Het 

Blad lezen, doorbladeren bijna twee derden elk nummer van Het Blad. Bij jongeren is dat slechts 

iets meer dan een vierde, al geeft een derde wel aan bijna elk nummer door te bladeren (Tabel 9). 

Deze geobserveerde verschillen zijn echter statistisch niet significant (χ2 (10) = 6,20, p = .19), 

waaruit we concluderen dat de leesfrequenties van kansarmen en jongeren gelijkaardig zijn. 

 

Tabel 10. Het percentage van de lezers per doelgroep dat aangeeft Het Blad meestal gedurende 

de genoemde tijdspanne te doorbladeren 

 Kansarmen Jongeren 

Minder dan vijf minuten 28,6 % 44,4 % 

Tussen vijf en tien minuten 57,1 % 38,9 % 

Tussen tien en dertig minuten 14,3 % 16,7 % 

 

Kansarmen en jongeren doorbladeren het gemeenteblad ongeveer even lang (Tabel 10). Er is geen 

significant verschil tussen de gemiddelde tijdspanne waarin jongeren het gemeenteblad 

doorbladeren en de gemiddelde tijdspanne waarin kansarmen dat doen (χ2 (6) = 1.38, p = .50). 

Zonder alle mogelijke rubrieken te overlopen, kunnen we toch enkele opvallende vaststellingen 

aanhalen over het leesgedrag van de jongeren en kansarmen.  

Kansarmen hebben de rubriek Uit! in Boom al het vaakst geraadpleegd en de rubriek WEL-zijn 

het minst. Het OCMW, dat vooral mikt op kansarmen, publiceert echter vooral in de rubriek WEL-

zijn. Het lijkt er dus op dat het OCMW zijn doelpubliek niet genoeg lijkt te bereiken via Het Blad. 

De uitdaging bestaat er hierin de (kansarme) lezers van Het Blad ervan te overtuigen dat de info 

in deze rubriek weldegelijk nuttig om weten is. Eerder haalden we immers al aan dat een 

meerderheid van kansarmen informatie over het OCMW mist in Het Blad. Om het in termen van 

Krols et al. (2011) te zeggen: de informeringsbehoefte van het OCMW is hier niet afgestemd op de 
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informatiebehoefte van de kansarmen. Op welke manier deze behoeften niet op elkaar afgestemd 

zijn, gingen we later na tijdens het groepsgesprek (zie infra). 

Jongeren hebben dan weer het vaakst de rubriek CC De Steiger geraadpleegd en het minst vaak de 

rubriek WEL-zijn. Het OCMW richt zich niet in de eerste plaats op jongeren, waardoor het lagere 

bereik van de rubriek WEL-zijn niet direct een probleem hoeft te vormen.  

Vraag 7 uit de survey heeft uitgewezen dat de meeste kansarmen voor de voorgestelde 

onderwerpen (Mano Mundo, Boom Jaarmarkt, etc.) in de eerste plaats informatie opzoeken in Het 

Blad. Jongeren zijn dan weer meer geneigd om informatie op het internet te zoeken.  

Deze realiteit staat ongetwijfeld in verband met de toenemende digitalisering waar we het al 

eerder over hadden. De nieuwe, digitale media hebben ervoor gezorgd dat de burger niet enkel 

ontvanger is van gemeentelijke communicatie maar wel een volwaardige deelnemer. De vraag 

rijst dan of een gemeenteblad nog wel het meest geschikte medium is om jongeren te bereiken. 

Ook hier komen we later nog op terug, bij de bespreking van het groepsgesprek met jongeren. 

Kansarmen grijpen ook in de eerste plaats naar het gemeenteblad om zich te informeren over 

allerhande gemeentelijke onderwerpen. Voor de leden van deze doelgroep is toegang tot het 

internet minder vanzelfsprekend, omwille van hun sociaal-economische situatie. We haalden 

eerder al aan dat Krols et al. (2011) hebben vastgesteld dat mensen in armoede afwijkend 

informatiezoekgedrag vertonen. Dit kan wellicht gedeeltelijk het grotere succes van Het Blad bij 

kansarmen verklaren. 

 

Tabel 11. Het percentage van de lezers per doelgroep dat aangeeft Het Blad te lezen om de 

genoemde reden 

 Kansarmen Jongeren 

Zich informeren over evenementen 66,7 % 44,5 % 

Zich informeren over het beleid 28,6 % 16,7 % 

Op de hoogte blijven van gebeurtenissen in de gemeente 81,0 % 55,5 % 

Zich ontspannen 14,3 % 11,1 % 

 

Vraag 9 heeft uitgewezen dat zowel jongeren als kansarmen Het Blad in de eerste plaats lezen om 

op de hoogte te blijven van gebeurtenissen in de gemeente. Bij beide wordt dat op de voet gevolgd 

door informatie inwinnen over evenementen. Slechts kleine minderheden van beide doelgroepen 

lezen het gemeenteblad om op de hoogte blijven van het gemeentelijk beleid of om zich te 

ontspannen (Tabel 11). 
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Nochtans gaven 25% van de jongeren en de helft van de kansarmen eerder al aan dat ze meer 

ontspanningsrubrieken in het gemeenteblad zouden willen terugvinden. Dat de Bomenaars Het 

Blad niet lezen om zich te ontspannen, hoeft dus niet te betekenen dat ze het niet willen lezen ter 

ontspanning.  

 

3. Conclusie 

Hieronder vatten we de belangrijkste resultaten van de survey en de beleidsadviezen waartoe ze 

leiden, nog even samen.  

De belangrijkste vaststelling is wellicht dat meer dan een vijfde van de respondenten Het Blad niet 

kent. Het gaat dan vooral om jongeren. Bijna een derde van hen kent Het Blad niet. De makers van 

het gemeenteblad zullen dus hun werkwijze moeten herzien zodat ook jongeren Het Blad leren 

kennen. Hoe ze dat het best aanpakken, gingen we na tijdens het groepsgesprek met jongeren. 

 Daarnaast zijn er ook heel wat Bomenaars die Het Blad wel kennen, maar het nog nooit 

opengeslagen hebben. Ook deze realiteit doet zich vooral voor bij jongeren. Ongeveer een derde 

van de Boomse jongeren die al van het gemeenteblad gehoord hebben, heeft het nog nooit gelezen. 

Ook hier zal de gemeente inspanningen moeten leveren. Met het oog op hogere lezersaantallen, 

zal Het Blad vooral meer aantrekkingskracht moeten uitoefenen op de jeugd. Hoe de gemeente 

hier het best aan begint, gingen we ook weer na tijdens het groepsgesprek met jongeren. 

Uit de survey is ook gebleken dat het beeld dat jongeren en kansarmen hebben over de inhoud 

van Het Blad, soms afwijkt van de realiteit. Zo zijn heel wat onder hen niet op de hoogte van het 

feit dat het OCMW publiceert in het gemeenteblad. De gemeente mag de inhoud en de rubrieken 

van haar blad dus best wat meer in de verf zetten. Hoe ze dat het best doet, overlopen we in de 

bespreking van de groepsgesprekken. Bovendien zijn heel wat respondenten gewonnen voor 

mogelijke nieuwe rubrieken (en de herinvoering van afgeschafte rubrieken), zoals een pagina met 

gegevens van de burgerlijke stand. De gemeente zou er dus goed aan doen om deze nieuwe 

rubrieken ook effectief in te voeren.  

Uit de data over het leesgedrag van de Bomenaars, hebben we afgeleid dat de lezers Het Blad 

eerder snel en oppervlakkig doorlezen. De makers van het gemeenteblad moeten dus ofwel 

inspelen op het bestaande leesgedrag of het leesgedrag proberen aanpassen. Wat de beste optie 

is, gingen we ook na tijdens de groepsgesprekken.  
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Doelgroepgerichtheid van Het Blad 

Hieronder bespreken we de plus-minsessies en vooral de bijhorende groepsgesprekken die we 

hielden met jongeren en kansarmen., hier en daar aangevuld met quotes van de deelnemers. 

 

1. Kansarmen 

De eerste, meest algemene vaststelling in verband met het groepsgesprek met kansarmen staat 

los van het gemeenteblad. Voor de groep kansarme deelnemers leek het een moeilijke (voor 

enkelen haast onmogelijke) opdracht om op metaniveau Het Blad te bespreken. Meermaals 

werden vragen beantwoord of opmerkingen gegeven in functie van de inhoud van een bepaald 

artikel en niet zozeer in functie van het nut of de aantrekkelijkheid van datzelfde artikel. Dit maakt 

dat er uit dit eerste gesprek minder bruikbare informatie is voortgekomen dan uit het gesprek 

met jongeren. Toch slaagden we er in met enkele meer concrete vragen ons een beeld te vormen 

van de houding van de Boomse kansarmen tegenover hun gemeenteblad. 

 

Vormgeving 

De kansarmen legden tijdens het groepsgesprek vooral de nadruk op de inhoud van Het Blad. 

Ondanks het feit dat we meerdere malen herhaalden dat ze alle aspecten en dus ook de 

vormgeving van hun gemeenteblad mochten beoordelen, lijkt vooral de inhoud van Het Blad hen 

bezig te houden. Toch lieten ze zich enkele opmerkingen over de lay-out van Het Blad ontvallen. 

 De deelnemers zijn in het algemeen positief over de rubriek Boom in Breedbeeld. Het 

winterlandschap dat op pagina vier en vijf van het besproken nummer prijkt, valt in goede aarde. 

De kansarmen vinden het “mooi” en willen het daarom ook zeker behouden in Het Blad17.  

Ook over het kleurgebruik en de aanwezigheid van illustraties en afbeeldingen zijn ze in het 

algemeen positief. Ondanks dat sommigen onder hen wat meer kleur wel zouden appreciëren, 

vinden ze Het Blad in zijn huidige vorm uitnodigend om lezen. Ook aan het formaat hoeft niets te 

veranderen. 

Wel vindt één van de deelnemers het huidige lettertype te klein. Voor haar blijkt het bijna 

onmogelijk om de meeste artikels te lezen, net omwille van het letterformaat. Ook andere 

slechtzienden en senioren zouden hier op een probleem kunnen stuiten. 

Ten slotte zijn de deelnemers het erover eens dat het voorblad aantrekkelijker en vooral 

duidelijker moet. Zo zal het meer doelgroepen aanspreken. Volgens de kansarme deelnemers 

                                                           
17 Zoals we al eerder vermeldden, verscheen deze rubriek voor het laatst in het januari/februari-nummer 
van 2013. Daarna werd hij afgevoerd. 
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spreekt de foto op de voorpagina van de besproken editie enkel een ouder publiek aan. “Op de 

voorpagina moet duidelijk worden dat Het Blad voor jong en oud is”, aldus één van de deelnemers. 

 

Inhoud 

Zoals we hierboven al vermeldden, schonken de kansarmen vooral aandacht aan de inhoud van 

Het Blad tijdens hun beoordeling. Tijdens het gesprek is ook duidelijk geworden dat de 

deelnemers weldegelijk de inhoud het belangrijkste aspect van Het Blad vinden, eerder dan de 

vormgeving of het taalgebruik. 

In het algemeen willen kansarmen vooral meer informatie in hun gemeenteblad: meer 

onderwerpen op een meer beknopte wijze.  “De burger moet vooral geïnformeerd worden; hij 

moet weten wat er gebeurt.”, aldus een deelnemer. Bovendien geven ze vooral de voorkeur aan 

praktische informatie. Dat bleek ook uit de artikels die de deelnemers aanhaalden als interessant 

tijdens het groepsgesprek. De artikels over bouwpremies, thuiszorg, de verplichting om 

rookmelders te installeren, volwassenenonderwijs, tariefverhogingen, evenementen, etc. vallen 

in de smaak. Eén van de deelnemers zei bijvoorbeeld: “[…] Of het nieuws positief of negatief is, is 

voor mij minder belangrijk. Als ik maar weet wat er in de gemeente leeft.” 

Daarnaast blijken kansarmen het ook belangrijk te vinden dat hun gemeenteblad er voor iedereen 

is. Alle doelgroepen moeten ermee bereikt worden, ook jongeren. Het idee om een apart blad voor 

jongeren te maken, kent dan ook niet veel bijval. Het is voor hen belangrijk dat gemeente doorheen 

Het Blad toont dat ze er is voor al haar inwoners is en dat ze zich geëngageerd opstelt: “Het is 

belangrijk om te weten dat men moeite doet voor de mensen”. 

De kansarmen hebben ook het concreet voorstel om bij elke editie een bijlage of pagina toe te 

voegen die alle belangrijke namen en contactgegevens bevat van gemeenteraadsleden en 

openbare diensten. Verder willen ze ook (meer) informatie over de volgende onderwerpen: 

 De bibliotheek 

 Het volwassenenonderwijs 

 De wijkraden 

 Het verenigingsleven (bv. De Welzijnsschakel) 

 Evenementen (meer praktische informatie) 

 (Huis)dieren 

 Premies en beurzen 

Verder kent het voorstel om het gemeenteblad wat “frivoler” te maken, ook bijval. Met hier en 

daar een grapje, een spelletje of anekdote uit het verleden (zoals de geschiedenis achter een 

straatnaam op pagina twee), zouden de kansarmen Het Blad uitnodigender vinden. 



 

41 
 

Ten slotte zouden de kansarmen ook de mogelijkheid willen hebben om suggesties te doen voor 

Het Blad of om zelf artikels te publiceren. 

Het artikel over de nieuwe gemeenteraad appreciëren de kansarmen dan weer minder. Ze vinden 

er te veel informatie in staan, waardoor Het Blad te politiek getint wordt. Ze willen enkel de nodige 

praktische informatie, zoals de namen van de nieuwe gemeenteraadsleden en hun 

contactgegevens. Sommige deelnemers aan het gesprek vinden zelfs dat politiek helemaal niet 

thuishoort in het gemeenteblad. 

Samengevat willen de kansarmen inhoudelijk vooral meer praktische informatie en minder 

randinformatie. Ze willen dat meer onderwerpen worden aangesneden in meer beknopte artikels. 

Ten slotte willen ze bij elke editie een vaste rubriek waarin alle mogelijke contactgegevens van 

belangrijke personen en diensten terug te vinden is. 

 

Stijl en taal 

Wat stijl en taal betreft, focussen de kansarmen zich vooral op drie aspecten. Ten eerste vinden ze 

dat Het Blad er voor iedereen moet zijn, ook op het gebied van taal en stijl. Artikels moeten 

begrijpelijk zijn. Sommige deelnemers vinden dat artikels soms moeilijker te begrijpen zijn 

omwille van het woordgebruik of door een gebrek aan voorkennis van hen zelf. Dit zou hen niet 

tegenhouden om het artikel in kwestie te lezen, maar het zou aangenamer zijn mocht het minder 

energie van hen vragen. Anderzijds vinden ze dat “moeilijke woorden” niet volledig geband 

moeten worden, omdat ze zo nog iets kunnen bijleren. 

Ten tweede willen de kansarmen vooral beknopte artikels. Langere artikels bestempelen ze al 

snel als “langdradig”: “Er mag niet te veel in staan, anders lees ik het niet meer”, beweerde een 

deelnemer. De artikels moeten vooral duidelijk en overzichtelijk zijn, net zoals het voorblad en de 

titel. Alle deelnemers aan het groepsgesprek zijn het erover eens dat de titel de naam van de 

gemeente moet bevatten. Suggesties zijn; De Bomenaar of het Booms Blad.  

Ten slotte vinden de kansarmen dat de stijl en het imago van hun gemeenteblad best goed zitten. 

Volgens hen, richt Het Blad zich over het algemeen naar alle doelgroepen, de stijl van enkele 

moeilijkere artikels uitgezonderd. De deelnemers zijn het er wel over eens dat Het Blad zich meer 

zou mogen richten naar jongeren, want die worden als doelgroep soms vergeten. 

 

Verspreiding en beschikbaarheid 

Slechts wanneer we op het einde van het gesprek specifieke vragen stelden over de verspreiding 

en beschikbaarheid van het gemeenteblad, gaven enkele kansarme deelnemers hierover 
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bemerkingen. Het lijkt er dus op dat deze aspecten van Het Blad niet tot hun prioriteiten voor het 

gemeenteblad behoren. Toch vielen er enkele concrete suggesties. 

Enerzijds vinden kansarmen het een goed idee om Het Blad ter beschikking te stellen op openbare 

plaatsen zoals het dokterscabinet, de tandartspraktijk, het gemeentehuis en horecazaken. Zelf 

brachten ze ook nog de bibliotheek en de cafetaria van het rusthuis aan. Ze waren het erover eens 

dat ze het gemeenteblad meer zouden lezen, wanneer ze op openbare plaatsen de kans hadden 

Het Blad in te kijken. Ze zouden daarbij ook graag de mogelijkheid hebben om het mee naar huis 

te nemen. 

Anderzijds vinden ze de verschijningsfrequentie van Het Blad (om de twee maanden) net goed, 

“anders is het te veel”. Ook de regelmaat van verschijning vinden ze goed, ondanks het feit dat in 

realiteit Het Blad niet altijd om de twee maanden verschijnt.  

Ten slotte opperen de kansarmen om in andere bladen, zoals De Rupelkoerier18, te verwijzen naar 

Het Blad, om het zo aan populariteit te doen winnen19.  

 

2. Jongeren 

Tijdens de groepssessie met jongeren moesten we merkelijk minder aanwijzingen geven om het 

gesprek de juiste richting te geven. Hierdoor leverde deze sessie ook meer concrete suggesties op. 

De nadruk lag bij dit gesprek minder op de beoordeling van het huidige gemeenteblad, en veeleer 

op een toekomstgericht beeld voor Het Blad. 

 

Vormgeving 

In hun suggesties voor Het Blad leggen de jongeren vooral de nadruk op twee aspecten: beeld en 

kleur. Ze willen in de eerste plaats meer foto’s en illustraties in het gemeenteblad. Ze vinden dat 

die Het Blad persoonlijker zouden maken en meer herkenbaarheid zouden meegeven. Net zoals 

de kansarmen, zijn ze dan ook unaniem voor de panoramafoto in de rubriek Boom in Breedbeeld. 

Toch willen ze niet zomaar extra foto’s terugvinden. De foto’s en afbeeldingen moeten 

representatief zijn en de tekst ondersteunen: “Ik zou er niet altijd een foto bij zetten, alleen maar 

als het een toegevoegde waarde is.”. Ze moeten Boom letterlijk in beeld brengen. Ten slotte vinden 

                                                           
18 Wat de kansarmen “de Rupelkoerier” noemen is eigenlijk de editie van de Streekkrant voor de 
Rupelstreek De officiële benaming is dan ook ‘de Streekkrant Rupelkoerier’. 
19 Bedenking: bij uitbreiding zou men vanuit de gemeente en/of het OCMW ook kunnen verwijzen naar 
Het Blad op de website van de gemeente, op openbare informatieborden, op de Facebook-pagina, etc. 
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ze dat de makers van Het Blad het voorblad meer dynamiek moeten meegeven met beeld. Met de 

foto op het besproken nummer zou men enkel een ouder publiek aanspreken. 

Ook wat kleur betreft, willen de jongeren vooral meer: “Gewoon wat kleur erbij, dat is toch veel 

toffer.”. Toch vinden ze dat de gebruikte kleuren, net zoals de afbeeldingen, functioneel moeten 

zijn. Met kleur kunnen de makers namelijk bepaalde artikels doen opvallen en de verschillende 

pagina’s meer reliëf meegeven. De kleuren moeten ook zo gekozen worden zodat ze de 

leesbaarheid bevorderen: “En ook het blauw bij de inleiding [p. 2]. De mensen kunnen het 

daardoor bijna niet lezen.”.  

Ten slotte vinden de jongeren, net zoals de kansarmen, dat er niets hoeft te veranderen aan het 

huidige formaat van Het Blad. Ze appreciëren het “kranteffect” dat men ermee crëert en denken 

daarbij ook aan de leesbaarheid voor senioren of slechtzienden. Volgens hen zou een kleiner 

formaat immers de leesbaarheid in het gedrang brengen.  

 

Inhoud 

Inhoudelijk willen de jongeren vooral meer beknopte, duidelijk afgelijnde artikels, meer interactie 

en persoonlijkheid en meer concrete, bruikbare informatie, net zoals de kansarmen.  

De beknoptheid en afgelijndheid willen de jongeren bereiken door kortere artikels aan te bieden, 

waarnaar duidelijk wordt verwezen in de inhoudsopgave, en eventueel ook op de voorpagina. 

Verder stellen ze voor bij bepaalde artikels een tekstkader toe te voegen waarin de belangrijkste 

informatie uit dat artikel wordt samengevat. Het Blad zou meer structuur moeten bevatten, en dit 

aan de hand van duidelijk afgelijnde rubrieken. De jongeren hebben onder andere de volgende 

suggesties; een jeugdrubriek, een sportrubriek, een horecarubriek, een culturele rubriek, een 

ontspanningsrubriek met sudoku of foto uit de oude doos, etc. Ook voor de al bestaande thema-

edities (bv. over Mano Mundo) zijn ze gewonnen. 

De jongeren hebben ook een aantal suggesties om Het Blad meer persoonlijkheid mee te geven en 

het interactiever te maken. Zo stellen ze voor in elke editie van het gemeenteblad minstens één 

Bomenaar aan het woord te laten in een soort van column. Ook door meer verhalen te vertellen, 

kan Het Blad meer persoonlijkheid tonen: “[…] misschien eens het verhaal achter een mooi beeld 

vertellen, zoals bijvoorbeeld de wandelbrug naar Klein-Willebroek of de kerk van Boom.”. Ze 

willen ook nog een stapje verdergaan door de Bomenaar zelf suggesties te laten doen voor het 

gemeenteblad, en eventueel zelf artikels te laten schrijven. De jongeren willen vooral meer 

afwisseling, zonder de eenheid en structuur te verliezen. Het Blad zou zijn lezers ook moeten 

aanspreken en mobiliseren voor allerhande acties en evenementen: “[…] het is informeren en 

mobiliseren.”, vindt één van de deelnemers. 
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Ten slotte willen de jongeren meer concrete en bruikbare informatie in hun gemeenteblad. Zo zijn 

ze unaniem voor een algemene activiteitenkalender en een telkens terugkerende telefoon- en 

adressenlijst, net zoals de kansarmen. Ze willen ook meer verwijzingen naar websites en andere 

contactgegevens terugvinden, zodat ze zonder al te veel moeite extra informatie kunnen inwinnen 

over de besproken onderwerpen. Om specifiek meer jongeren te bereiken, vinden ze het ook 

belangrijk dat de communicatieambtenaar samenwerkt met de Boomse Jeugdraad. Toch vinden 

ook de jongeren, net zoals de kansarmen, dat Het Blad er voor iedereen hoort te zijn. Het 

gemeenteblad moet dus informatie aanbieden voor alle mogelijke doelgroepen.  

 

Stijl en taal 

Wat stijl en taal betreft, willen de jongeren in de eerste plaats bondiger taalgebruik: met kortere 

zinnen, kortere artikels en duidelijkere bewoordingen. De schrijfstijl die momenteel in Het Blad 

wordt gehanteerd, vinden ze eerder langdradig: “Die zin klopt gewoon niet en die is veel te lang. 

Dat leest niet vlot.”. Ook de titels van de artikels en rubrieken moeten duidelijker en bondiger:  

“En de titels moeten ook specifieker, zodat je beter weet wat er net in staat. Momenteel zijn ze 

veel te […] vaag. Je moet het artikel lezen vooraleer je weet waarover het gaat.” 

De suggestie om de titels betekenisvoller te maken, willen de jongeren ook doortrekken naar de 

titel van het gemeenteblad zelf. Net zoals de kansarmen, stellen ze voor de naam van de gemeente 

in de titel te laten terugkomen.  

Verder willen de jongeren ook vlotter en aantrekkelijker taalgebruik, zonder een zekere graad van 

formeelheid te verliezen. Ze vinden het belangrijk dat er doorheen het hele blad een gelijkaardige 

stijl wordt gebruikt die het midden houdt tussen frivoliteit en geloofwaardigheid, om zo alle 

doelgroepen aan te spreken. Toch willen ze ook hierin meer afwisseling vinden, en dan vooral in 

de woordkeuze. Ze storen zich momenteel vooral aan het formele taalgebruilk: 

“Het is te formeel geschreven. De verwoording is heel slecht. Het is is een geschiedenisverhaal: 

eerst dit, dan dat.” 

De jongeren hechten ook belang aan correct taalgebruik, waar volgens hen nu niet altijd sprake 

van is.  

Samengevat, om het met de woorden van één van de deelnemers te zeggen: “Concreter, korter, 

aantrekkelijker, dat zijn de steekwoorden”. 
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Verspreiding en beschikbaarheid 

De jongeren zijn het er unaniem over eens dat de huidige verspreidingswijze van Het Blad de 

meest geschikte is. Het Blad verspreiden via centrale verdeelpunten lijkt hen niet zinvol, in 

tegenstelling tot de kansarmen, Wel zouden ze Het Blad meer lezen, mochten ze de kans hebben 

het in te kijken op openbare plaatsen, zoals in de wachtzaal bij de dokter. Ook de 

verschijningsfrequentie hoeft niet te veranderen. Wel vinden ze het belangrijk dat Het Blad ook 

effectief om de twee maanden verschijnt, zeker wanneer er een algemene kalender bij zou zitten. 

De jongeren blijken ook grote voorstander van digitalisering. Het Blad online beschikbaar maken, 

vinden ze een goed idee. Toch kent vooral het voorstel van één van de deelnemers om het 

gemeenteblad ook aan Facebook te linken, veel bijval. De meerderheid zou hiervoor geen aparte 

Facebook-pagina aanmaken, maar de al bestaande pagina van de gemeente gebruiken. Hierop kan 

de communicatieambtenaar berichten plaatsen, waarop de Bomenaar dan weer kan reageren. De 

jongeren stellen ook voor een digitaal platform te voorzien – al dan niet op diezelfde Facebook-

pagina - waarop lezers van Het Blad suggesties kunnen doen en kunnen reageren op artikels. Op 

die manier willen ze meer interactiviteit creëren en de kloof tussen de Bomenaar en het 

gemeentebestuur zo klein mogelijk maken.  

 

3. Conclusie 

Hieronder vatten we onze beleidsadviezen en werkpunten voor de makers van Het Blad samen. 

Deze adviezen moeten er telkens voor zorgen dat Het Blad aantrekkelijker wordt voor (minstens) 

één van de twee onderzochte doelgroepen, zonder het minder aantrekkelijk te maken voor de 

andere doelgroep. We houden opnieuw rekening met de vier onderzochte aspecten: vormgeving, 

inhoud, stijl en taal, en verspreiding en beschikbaarheid. 

 

Vormgeving 

Wat de vormgeving van Het Blad betreft, stellen we de volgende werkpunten voor: 

 Gebruik meer kleur en zorg ervoor dat dit de inhoud ondersteunt; 

 Gebruik meer foto’s en illustraties en zorg ervoor dat deze de inhoud ondersteunen; 

 Houd rekening met de leesbaarheid (lettertype, lettergrootte, achtergrondkleur, etc.); 

 Zorg ervoor dat de foto op de voorpagina meer dynamiek uitstraalt en dat het zich niet te veel 

richt naar één bepaalde doelgroep. 
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Behoud vervolgens zeker de volgende elementen: 

 De panoramafoto bij de rubriek Boom in Breedbeeld 

 Het formaat van Het Blad 

 Het aantal bladzijden 

 

Inhoud 

Wat de inhoud van Het Blad betreft, stellen we de volgende werkpunten voor: 

 Bied in het algemeen meer beknopte, concrete en hapklare informatie aan; 

 Snijd meer onderwerpen aan; 

 Zorg ervoor dat elke doelgroep zijn gading vindt in Het Blad; 

 Toon het engagement van de gemeente, het OCMW, etc.; 

 Voeg een algemene activiteitenkaleder toe; 

 Voeg een algemene telefoon- en adressenlijst toe met gegevens van onder andere openbare 

diensten; 

 Voeg (meer) informatie toe over de bibliotheek, de wijkraden, het verenigingsleven, sport, 

premies en beurzen, het volwassenenonderwijs en huisdieren; 

 Maak Het Blad luchtiger met een sudoku, een foto uit de oude doos, een quizvraag, een grapje, 

etc.; 

 Voeg artikels toe over en/of geschreven door de “gewone Bomenaar” (bv. een column); 

 Zorg voor meer structuur met een duidelijke voorpagina met de nodige verwijzingen, een 

uitgebreide inhoudsopgave en strak afgelijnde rubrieken (bv. een jeugdrubriek, een 

sportrubriek, een culturele rubriek, etc.); 

 Voeg waar nuttig een kadertje toe met daarin een samenvatting in steekwoorden van het 

bijhorende artikel en/of de verklaring van abstracte begrippen; 

 Mobiliseer en enthousiasmeer de Bomenaar via Het Blad;  

 Wissel de veelheid aan concrete, informatieve artikels af met hier en daar een verhaal achter 

een beeld uit Boom, iemands foto, een straatnaam, etc.  

 Voorzie meer verwijzingen naar websites, contactpersonen, telefoonnummers, Facebook-

pagina’s, etc. 

 Raadpleeg de Boomse Jeugdraad bij de samenstelling van Het Blad (en van een eventuele 

jongerenrubriek), om zo de jeugd meer aan te spreken. 
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Behoud vervolgens zeker de volgende elementen: 

 De kalender van Cultureel Centrum De Steiger 

 De thema-edities rond Mano Mundo, Boom Jaarmarkt, etc. 

 

Stijl en taal 

Wat de stijl  van en het taalgebruik in Het Blad betreft, stellen we de volgende werkpunten voor: 

 Houd in het algemeen rekening met alle doelgroepen bij de woordkeuze (vermijd bijvoorbeeld 

vaktaal); 

 Gebruik geen al te formele taal, maar hou daarbij ook rekening met geloofwaardigheid; 

 Hou het kort, zowel op zins- als op tekstniveau; 

 Kies voor bondige, betekenisvolle titels bij de artikels; 

 Laat Boom terugkomen in de titel van het gemeenteblad (bv. het Booms Blad of De Bomenaar); 

 Houd ook op dit vlak rekening met alle doelgroepen, pas eventueel stijl en taal aan per artikel 

naargelang de beoogde doelgroep, zonder de eenheid te verliezen; 

 Zorg dat alle artikels in correct Nederlands worden afgeleverd, zonder taal- en stijlfouten (laat 

de proefdruk van Het Blad bijvoorbeeld meermaals nalezen, eventueel door vakmensen). 

 

Verspreiding en beschikbaarheid 

Wat de verspreiding en beschikbaarheid van Het Blad betreft, stellen we de volgende werkpunten 

voor: 

 Leg Het Blad ter inzage op openbare plaatsen (gemeentehuis, OCMW, bibliotheek, etc.) en 

spoor Boomse zelfstandigen aan dit ook te doen (dokterscabinet, tandartspraktijk, 

horecazaken, etc.); 

 Maak elke editie van Het Blad online beschikbaar; 

 Zorg ervoor dat Het Blad regelmatig verschijnt, dus stipt om de twee maanden; 

 Geef meer bekendheid aan Het Blad door ernaar te verwijzen in andere media (in andere 

bladen, op de gemeentelijke website, op de website van het OCMW, op de gemeentelijke 

Facebook-pagina, etc.) 

 Voorzie een (online) platform waarop de lezers suggesties kunnen achterlaten en kunnen 

reageren op artikels; 

 Verwijs in Het Blad naar de gemeentelijke Facebook-pagina en post hierop regelmatig 

berichten in verband met het gemeenteblad; 

 Geef de Bomenaar de kans om ook zelf artikels te schrijven. 
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Behoud vervolgens zeker de volgende elementen: 

 De verschijningsfrequentie (elke twee maanden) 

 De deur-aan-deurverspreiding 
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Conclusie en discussie 
 

Hieronder vatten we kort de resultaten van ons onderzoek en de beleidsadviezen voor de 

gemeente Boom samen. Daarna gaan we in op de sterktes en zwaktes van onze aanpak en geven 

we suggesties voor vervolgonderzoek. 

Om de eerste deelvraag van dit onderzoek te beantwoorden, stelden we een profiel op van Het 

Blad. Zo hebben we ons een beeld kunnen vormen van hoe Het Blad geëvolueerd is en hoe de 

onderzochte editie eruit ziet en in elkaar zit. In de vergelijking met eerdere edities stelden we vast 

dat Het Blad op enkele jaren tijd verschillende inhoudelijke en lay-out-veranderingen heeft 

ondergaan, waardoor de herkenbaarheid in het gedrang komt.  In vergelijking met andere 

gemeentebladen hebben we vastgesteld dat Het Blad zowel heel wat verschillen als 

overeenkomsten vertoont met andere bladen. De grootste verschillen waren dat de andere bladen 

gemiddeld meer bladzijden hadden, bijna in alle gevallen de naam van de gemeente in de titel 

lieten terugkomen, bijna allemaal online beschikbaar waren, en in het algemeen een bredere 

waaier aan informatie en rubrieken aanboden (bv. een lijst met nuttige adressen, 

ontspanningsrubrieken). 

Aan de hand van de surveys stelden we vast dat heel wat leden van de onderzochte doelgroepen, 

en dan vooral jongeren, Het Blad niet kennen of het nog nooit hebben opengeslagen. Om te 

voldoen aan de intentie van de gemeente en het OCMW om alle Bomenaars te bereiken, is het dus 

noodzakelijk dat meer inwoners Het Blad kennen en lezen. Bovendien hebben de survey-data ook 

duidelijk gemaakt dat de kansarmen en jongeren die Het Blad wel lezen, dat meestal oppervlakkig 

en vluchtig doen, waardoor hun beeld over de aangeboden informatie niet altijd even accuraat is. 

Het antwoord op de tweede deelvraag is dus duidelijk: jonge en kansarme Bomenaars kennen en 

gebruiken hun gemeenteblad nog niet (goed) genoeg. 

Met de plus-minsessies en de bijhorende groepsgesprekken gingen we na in hoeverre Het Blad 

aantrekkelijk en begrijpelijk is voor de onderzochte doelgroepen. We vroeger de deelnemers aan 

de groepsgesprekken vooral ook om suggesties waardoor Het Blad voor heen aantrekkelijker zou 

worden. Zo konden we ook de derde deelvraag beantwoorden. 

We stelden vast dat op het vlak van vormgeving de jongeren en kansarmen vooral meer kleur en 

beelden willen die de inhoud van Het Blad ondersteunen en bijdragen aan een dynamisch imago. 

Op inhoudelijk vlak willen ze vooral meer beknopte, bruikbare informatie over meer 

onderwerpen. Daarnaast willen ze ook ontspanningsrubrieken terugvinden en artikels die gaan 

over of geschreven zijn door gewone Bomenaars. Op het vlak van stijl en taal willen de 

onderzochte doelgroepen vooral beknopter, minder formeel, correct taalgebruik. Daarnaast 
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vinden ze dat het taalgebruik per artikel moet aangepast worden in functie van de beoogde 

doelgroep, zonder de stijleenheid te verliezen. Ten slotte willen zowel jongeren als kansarmen op 

het vlak van frequentie en beschikbaarheid de kans krijgen Het Blad op openbare plaatsen te 

raadplegen. Bovendien willen ze dat er een platform wordt voorzien waarop ze kunnen reageren 

op artikels en zelf suggesties voor Het Blad kunnen doen. In Het Blad moet volgens hen in het 

algemeen veel interactiever worden, ook door meer te verwijzen naar websites en andere 

contactgegevens bij de verschillende artikels. Het antwoord op de derde deelvraag is dan ook dat 

Het Blad nog niet genoeg tegemoet komt aan de behoeften van de jongeren en kansarmen. Er zijn 

namelijk heel wat aspecten aan Het Blad die de onderzochte doelgroepen missen of zouden 

aanpassen. 

En zo is meteen de overkoepelende onderzoeksvraag ‘Welke ingrepen zijn nodig om Het Blad zo 

goed mogelijk op de behoeften van de verschillende doelgroepen af te stemmen?’ beantwoord. Het 

antwoord zit namelijk vervat in alle beleidsadviezen die we aan bod lieten komen. 

De grootste sterkte van dit onderzoek is zeker de ontvangersgerichte aanpak. Zowel met de survey 

als met de plus-minsessies hebben we ons persoonlijk gericht naar de rechtstreekse ontvangers 

van de onderzochte communicatievorm. Om de surveys en de groepsgesprekken zo effectief 

mogelijk te laten verlopen, hebben we ons bovendien op voorhand via verschillende bronnen 

geïnformeerd over Het Blad. We hielden meerdere gesprekken met de medewerkers van het 

OCMW en met de communicatieambtenaar, en we stelden ook zelf een profiel op van Het Blad 

waarin we rekening hielden met de vakliteratuur en met andere gemeentebladen. 

De grootste zwakte van ons onderzoek is te vinden in het aantal onderzochte doelgroepen. Slechts 

twee van de vier doelgroepen die het OCMW aanbracht, hebben we ook effectief onderzocht. Dit 

brengt ons meteen bij onze eerste suggestie voor vervolgonderzoek. Om een vollediger beeld te 

krijgen van de doelgroepgerichtheid van Het Blad, zou het immers nuttig zijn de andere twee 

doelgroepen ook onder de loep te nemen. Bij uitbreiding kunnen ook doelgroepen worden 

onderzocht die het OCMW niet zozeer voor ogen heeft, maar wel de gemeente (bv. jonge gezinnen, 

hoogopgeleiden, etc.). 

Een andere zwakte van dit onderzoek is de beperkte statistische analyse van de survey. Het zou 

interessant zijn om niet enkel de doelgroep (jongere of kansarme) als variabele te gebruiken, maar 

ook variabelen als leesfrequentie of gemiddelde leesduur, het aantal jaren dat men in Boom 

woont, etc. Vervolgens is het mogelijk na te gaan welke invloed deze variabelen hebben op de 

beoordeling van het gemeenteblad en ook hieruit beleidsadviezen te puren. Dit soort analyses zou 

ons echter te ver hebben geleid voor ons onderzoek. 
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Ten slotte bestaat ook de mogelijkheid om ons specifiek onderzoek in de toekomst te herhalen 

wanneer de gemeente onze beleidsadviezen al in enkele edities van Het Blad heeft toegepast. 

Hieruit moet blijken of onze adviezen effect hebben gehad op de kennis over en het gebruik van 

Het Blad bij de onderzochte doelgroepen en op de doelgroepgerichtheid van het gemeenteblad. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Onderzoeksaanvraag bij de Wetenschapswinkel door Lize Van Dijck
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Bijlage 2 – januari/februari-nummer 2013 van Het Blad 
 

Voorpagina 
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p. 2-3 
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P. 4-5 
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p. 6-7 
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p. 8-9 
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p. 10-11 
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p. 12-13 
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p. 14-15 
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p. 16 (achterkant) 

 



 

63 
 

Bijlage 3 – Het Blad editie mei/juni 2011 
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Bijlage 4 – Het Blad editie november/december 2011 
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Bijlage 5 – Het Blad editie maart/april 2012 
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Bijlage 6 – Bladwijzer editie oktober/november 2012 
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Bijlage 7 – Het Blad editie november/december 2012 
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Bijlage 8 – Survey 

(Om opmaakredenen begint de survey op de volgende pagina.) 
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Voor een onderzoek naar de kwaliteit van het Boomse gemeenteblad 

‘Het Blad’ hebben wij uw hulp nodig. Door deze vragenlijst over ‘Het 

Blad’ in te vullen, werkt u mee aan een beter gemeenteblad voor elke 

Bomenaar.  

Bedankt voor uw medewerking.

 

In deze vragenlijst zal u enkele vragen invullen over uw kennis en uw gebruik 

van ‘Het Blad’. Helemaal achteraan vragen wij u nog enkele persoonlijke 

gegevens in te vullen. Deze gegevens zullen geheel anoniem verwerkt worden. 

En omdat u uw naam nergens hoeft in te vullen, zullen wij uw antwoorden ook 

nooit met u persoonlijk in verband brengen. U kan dus met een gerust geweten 

eerlijk antwoord geven op de vragen. 

Alle vragen beantwoorden zal maximaal 10 minuten duren. Wanneer u klaar 

bent, mag u de ingevulde vragenlijst teruggeven aan de persoon van wie u hem 

kreeg. 

 

(Het Blad van januari-februari 2013) 

DEEL 1 

In dit deel stellen wij u enkele vragen over uw kennis van ‘Het Blad’: 

1. Had u wel eens gehoord van ‘Het Blad’ voor u deze vragenlijst kreeg? 

     0 ja 

     0 nee (>> ga naar DEEL 3 op p. 5) 

 

2. Hebt u in het verleden ‘Het Blad’ wel eens opengeslagen?’ 

     0 ja 

     0 nee (>> ga na vraag 3 naar DEEL 3 op p. 5) 

     -> Waarom niet? … 

 

3. Welke informatie en onderwerpen zijn, volgens u, in ‘Het Blad’ terug te 

vinden? En welke informatie en onderwerpen wil u in ‘Het Blad’ terugvinden? 

Onderwerpen Is 

terug 

te 

vinden 

Zou ik 

willen 

terug-

vinden 

Evenementen/acties georganiseerd door het OCMW   

Evenementen/acties georganiseerd door de gemeente   

Evenementen/acties in buurgemeenten   

Algemene activiteitenkalender Boom   

Kalender CC De Steiger   

Reclame voor handelszaken en diensten in Boom   

Wegenwerken in Boom   

Gegevens burgerlijke stand (geboortes, overlijdens, etc.)   

Ontspanning (bv. wedstrijdvraag)   

Foto’s uit de oude doos (bv. oude groepsfoto’s)   
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DEEL 2 

In dit deel stellen wij u enkele vragen over uw gebruik van ‘Het Blad’: 

4. Hoe vaak doorbladert u ‘Het Blad’? (verschijnt gemiddeld om de twee 

maanden) 

    0 ik doorblader elk nummer 

    0 ik doorblader bijna elk nummer  

    0 ik doorblader 1 tot 3 nummers per jaar 

    0 ik doorblader het minder dan 1 keer per jaar 

    0 ik doorblader het nooit 

5. Wanneer u ‘Het Blad’ doorneemt, hoe lang duurt dat dan meestal? 

    0 minder dan 5 minuten 

    0 tussen 5 en 10 minuten 

    0 tussen 10 en 30 minuten 

    0 langer dan 30 minuten 

6. Welke van de volgende vaste rubrieken in ‘Het Blad’ hebt u wel eens 

geraadpleegd? En welke wil u wel eens raadplegen?  

Rubrieken Heb ik 

geraadpleegd 

Wil ik 

raadplegen 

Ken ik niet 

Actueel    

Boom in Breedbeeld    

wel-ZIJN    

Handel en wandel    

Varia    

Politie    

Uit! in Boom    

CC De Steiger    

 

 

7. Via welke kanalen zou u informatie zoeken over de volgende onderwerpen? 

(Meerdere antwoorden per onderwerp mogelijk.) 

 Het Blad Internet Familie / 

vrienden 

Andere 

Mano Mundo-festival     

Boom Jaarmarkt     

Andere evenementen     

Uitstapjes in Boom     

Wegenwerken in Boom     

Kalender CC De Steiger     

 

8. Hoe lang bewaart u de nummers van ‘Het Blad’?  

    0 niet 

    0 ongeveer 1 week 

    0 2 tot 4 weken 

    0 langer dan een maand 

    0 voor altijd 

 

9. Waarom leest u ‘Het Blad’? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Om informatie te verkrijgen over evenementen 

 Om informatie te verkrijgen over het beleid 

 Om op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen in Boom 

 Om te ontspannen 

 Andere, namelijk … 
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10. Geef aan in welke mate ‘Het Blad’ zich richt op … 

 Weinig    Veel 

Jongeren 0 0 0 0 0 

Ouderen 0 0 0 0 0 

Kansarmen 0 0 0 0 0 

Allochtonen 0 0 0 0 0 

Nieuwe inwoners 0 0 0 0 0 

Gezinnen 0 0 0 0 0 

 

DEEL 3 

In dit laatste deel vult u nog enkele persoonsgegevens in: 

11. U bent … 

   0 jonger dan 18 jaar 

   0 tussen 18 en 25 jaar 

   0 tussen 26 en 65 jaar 

   0 ouder dan 65 jaar 

 

12. U bent een… 

   0 man  

   0 vrouw 

 

13. U bent…  

   0 aan het werk 

   0 werkzoekend/werkloos/huismoeder of –vader 

   0 arbeidsongeschikt 

   0 scholier/student/in opleiding 

   0 werkstudent 

   0 gepensioneerd/bruggepensioneerd 

   0 andere 

 

14. Wat is uw hoogst behaalde diploma? 

    0 geen diploma 

    0 middelbaar diploma in het Buitengewoon Onderwijs 

    0 middelbaar diploma  

    0 bachelor 

    0 master 

15. Uit hoeveel personen bestaat uw gezin (uzelf meegeteld)? … 

   -> Hoeveel daarvan zijn jonger dan 14 jaar? … 

16. Hoeveel bedraagt uw netto gezinsinkomen gemiddeld per maand? (alle 

netto-inkomsten samen: loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, etc.) 

    0 tussen 0 en 999€ 

    0 tussen 1000€ en 1299€ 

    0 tussen 1300 € en 1499€ 

    0 tussen 1500€ en 1599€ 

    0 tussen 1600€ en 1799€ 

    0 tussen 1800€ en 1999€ 

    0 tussen 2000€ en 2099€ 

    0 tussen 2100€ en 2399€ 

    0 tussen 2400€ en 2499€ 

    0 meer dan 2500€ 

    0 ik wens op deze vraag niet te antwoorden 

 

17. Hoe lang woont u al in Boom?  (U mag naar boven afronden)  

       …..  jaar 

18. Hebt u nog opmerkingen in verband met ‘Het Blad’? … 

 

Nogmaals bedankt voor uw medewerking. 
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Bijlage 9 – Draaiboek plus-minonderzoek 

Plus-minonderzoek: draaiboek 

In de derde fase van mijn scriptieonderzoek meet ik de effectiviteit en doelgroepgerichtheid van 

Het Blad, alsook het begrip bij de respectieve doelgroepen (jongeren en kansarmen). Dit doe ik 

aan de hand van een plus-minonderzoek bij twee specifieke groepen van proefpersonen die deel 

uitmaken van de doelgroep. De plus-minmethode combineer ik met een groepsgesprek achteraf 

waarin de proefpersonen hun plusjes en minnetjes kunnen toelichten. Om de behoeften van elke 

doelgroep goed van elkaar te kunnen scheiden, zullen de gesprekken plaatsvinden in homogene 

groepen van ofwel jongeren, ofwel kansarmen. 

In dit draaiboek bespreek ik stap voor stap het verloop van het plus-minonderzoek. Ook ga ik in 

op het profiel en het aantal proefpersonen, de locatie, de datum en het tijdstip van de plus-

minsessies. Kortom, dit document bevat alle praktische informatie over de derde fase van mijn 

scriptieonderzoek.  

Dit draaiboek stelt niet alleen mijn promotores in staat mijn aanpak te evalueren, maar het vormt 

ook een leidraad voor mezelf in de voorbereiding, de uitvoering en de verwerking van het plus-

minonderzoek. Zo voorkom ik belangrijke stappen over te slaan. 

 

Benodigdheden 

Voor de plus-minsessies en de groepsgesprekken mag ik de volgende benodigdheden zeker niet 

vergeten meenemen: 

 Draaiboek 

 Een exemplaar van Het Blad per proefpersoon (en enkele reserve-exemplaren) 

 Een pen per proefpersoon (en enkele reserve-exemplaren) 

 Opnamemateriaal om het groepsgesprek op te nemen (mobiele telefoon en/of laptop) 

 Een lege adressenlijst voor de organisatie van de loting  

 Kladpapier  

 

Procedure: stap voor stap 

1 Voorbereiding 

Voor elke sessie breng ik de nodige proefpersonen bij elkaar in een lokaaltje (in Boom) waar alle 

aanwezigen comfortabel kunnen plaatsnemen aan een tafel of bureau. 

Via individuele uitnodigingen of via een tussenpersoon breng ik de proefpersonen op voorhand 

op de hoogte van de locatie, de datum en het tijdstip van het onderzoek. Ook licht ik daarbij 

beknopt toe wat het opzet is van mijn onderzoek en vermeld ik duidelijk dat de hele procedure 

maximaal twee uur in beslag zal nemen. Ten slotte laat ik de proefpersonen op voorhand weten 

dat er aan de deelname een loting verbonden is, waarmee één van de proefpersonen een leuke 

prijs kan winnen (organisatie door het OCMW). 

Om het plus-minonderzoek mogelijk te maken, zorg ik ervoor dat in het lokaaltje op voorhand een 

exemplaar van Het Blad klaarligt voor elke proefpersoon, samen met een pen en een glaasje water.  
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2 Introductie 

Nadat ik de proefpersonen welkom heb geheten en vriendelijk heb verzocht een plaats uit te 

kiezen, volgt er een introductie over het verloop van het plus-minonderzoek: 

1) Algemene bedanking voor de aanwezigheid van de proefpersonen: 

“Beste mensen, 

Eerst en vooral wil ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Door jullie medewerking 

helpen jullie mij om van ‘Het Blad’ een gemeenteblad te maken dat beter inspeelt op de 

behoeften van de inwoners. En dat is in het voordeel van elke Bomenaar.” 

 

2) Uitleg rond de loting (Wat kan je winnen? Hoe gaat het in zijn werk?) 

“De gemeente en het OCMW, die verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van ‘Het 

Blad’, gaven opdracht voor dit onderzoek. Om de vrijwilligers die deelnemen aan deze 

groepssessies te bedanken, organiseren zij een loting. Per tien deelnemers verloten ze een 

verrassingsprijs. Degenen onder jullie die kans willen maken op deze prijs, mogen na 

afloop van de sessie hun naam- en adresgegevens bij mij komen invullen. Ik zal jullie hier 

na het groepsgesprek nog even aan herinneren. De winnaar zal ik persoonlijk verwittigen, 

zodra alle groepssessies achter de rug zijn. Dit zal ten laatste eind mei zijn.” 

  

3) Uitleg over wat ik van de proefpersonen verwacht: 

“Ik zal nu even toelichten wat ik vandaag van jullie verwacht.  

De groepssessie zal in drie fasen gebeuren. Vlak voor elke fase zal ik stap voor stap 

uitleggen wat de bedoeling is. Maar ik geef nu alvast een kort overzicht.” 

 

 Fase 1: “In de eerste fase krijg je 10 minuten de tijd om ‘Het Blad’ door te bladeren en met 

plusjes en minnetjes aan te duiden wat je leuk vindt en wat niet.”  

 Fase 2: “Tijdens de tweede fase zal ik enkele specifieke artikels aanduiden in ‘Het Blad’. Je 

krijgt dan opnieuw 10 minuten om deze artikels door te nemen en met plusjes en minnetjes 

aan te duiden wat je er leuk aan vindt en wat niet.”  

 Fase 3: “Tijdens de derde en laatste fase hebben je de kans om tijdens een groepsgesprek 

wat meer te vertellen over die elementen die je hebt aangeduid tijdens de eerste twee 

fases.” 

 

4) Beknopte uitleg over wat er met de data van het plus-minonderzoek zal gebeuren en wat ik 

ermee wil bereiken: 

“Uit alles wat jullie vandaag aanduiden in ‘Het Blad’ en zeggen tijdens het groepsgesprek, 

moet blijken hoe ‘Het Blad’ beter kan inspelen op jullie behoeften. Enerzijds zal blijken wat 

jullie missen in ‘Het Blad’, anderzijds zal duidelijk worden welke elementen jullie storend 

of overbodig vinden. Met deze informatie zal ik concrete beleidsadviezen formuleren aan 

de gemeente en het OCMW. Op die manier kunnen zij ‘Het Blad’ meer afstemmen op wat de 

inwoners echt willen.” 

  



 

74 
 

3 Plus-minonderzoek; ronde 1 (macroniveau) 

Tijdens deze eerste ronde krijgen de proefpersonen exact 10 minuten om een exemplaar van Het 

Blad door te bladeren. Met een pen zetten ze een plusteken bij die elementen die ze goed vinden, 

die hen aanspreken of die ze als positief ervaren. Bij elementen die ze minder of niet goed vinden 

of die hen niet aanspreken zetten ze een minteken. 

Instructie; 

“Laten we dan nu beginnen aan de eerste fase. Voor je ligt het januari-februarinummer van 

‘Het Blad’. Zo meteen krijg je 10 minuten om het door te nemen. Het is niet de bedoeling dat 

je probeert om alles te lezen of te bekijken. Je mag het lezen in functie van je eigen interesses 

en voorkeuren. 

Terwijl je ‘Het Blad’ doorbladert, zetten je telkens een plusteken bij iets dat je leuk vindt of als 

positief ervaart. Bij de elementen die je minder goed of onaantrekkelijk vindt, plaats je een 

minteken. De plusjes en minnetjes mag je plaatsen bij alle soorten elementen, zoals 

bijvoorbeeld: 

 Inhoud (zowel van hele artikels als van kortere passages) 

 Lay-out 

 Afbeeldingen en illustraties 

 Vormgeving 

 Formulering 

 etc.”  

Alvorens de 10 minuten van start te laten gaan, vraag ik de aanwezigen of alles duidelijk is. 

Wanneer er geen vragen meer zijn, gaan de 10 minuten in. 

 

4 Plus-minonderzoek: ronde 2 (microniveau) 

Tijdens deze tweede ronde duid ik enkele specifieke artikels aan. Ik koos ze in functie van de 

doelgroepen.  

Voor kansarmen koos ik artikels die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn aan het OCMW. 

Ofwel zijn het artikels die het OCMW zelf heeft opgesteld, ofwel zijn het artikels waarin het OCMW 

wordt vermeld.  

Voor jongeren koos ik artikels die gaan over projecten, evenementen en organisaties voor en/of 

door jongeren (bv. festivals, jeugdbewegingen, etc.).  

Gedurende 10 minuten lezen en bekijken de proefpersonen de artikels in kwestie. Opnieuw zullen 

ze telkens een plusteken zetten bij die elementen die ze als positief ervaren, en een minteken bij 

die elementen die ze als negatief ervaren. 

Instructie: 

“Net zoals daarnet, krijg je zo meteen 10 minuten om ‘Het Blad’ door te bladeren. Ik zal deze 

keer echter enkele specifieke artikels aanduiden. Opnieuw plaats je een plusteken bij die 

elementen die je goed vindt en een minteken bij die elementen die je minder of niet goed vindt. 

Probeer deze keer ook meer op details te letten. 
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Tijdens de volgende 10 minuten ga je de volgende artikels bekijken [ik duid ze ook aan in mijn 

exemplaar van Het Blad]: 

 op p. […], het artikel met de titel ‘[…]’ 

 op p. […], het artikel met de titel’[…]’ 

 etc.” 

Alvorens de 10 minuten van start te laten gaan, vraag ik de aanwezigen of alles duidelijk is. 

Wanneer er geen vragen meer zijn, gaan de 10 minuten in.  

 

5 Groepsgesprek 

Tijdens het groepsgesprek krijgen de proefpersonen de kans om hun plusjes en minnetjes toe te 

lichten. Om dit onderdeel zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, vraag ik de proefpersonen 

om, samen met mij, plaats te nemen in een cirkel.  

Instructie: 

“Laten we ons voor het groepsgesprek in een cirkel plaatsen. Dat praat gemakkelijker.  

… 

Tijdens dit gesprek krijgen jullie de kans om jullie plusjes en minnetjes toe te lichten. Omdat 

het vrijwel onmogelijk is voor mij om alles wat jullie zeggen te noteren, zal ik dit gesprek 

opnemen. De opname zal ik voor niets anders gebruiken dan voor mijn onderzoek. 

Ik ga eerst na of iemand van de aanwezigen de spits wil afbijten. Als dat niet geval is, duid ik zelf 

iemand aan.  

In eerste instantie, zullen we het macroniveau bespreken. Enkele personen lichten hun plusjes en 

minnetjes toe, waarop anderen dan weer mogen reageren. Zo moet een gesprek op gang komen 

over enkele algemene aspecten van Het Blad. Als het gesprek vroegtijdig dreigt stil te vallen. Kan 

ik opnieuw iemand aanduiden of één van de te bespreken thema’s en invalshoeken (zie infra) op 

tafel gooien. Wanneer niemand nog iets heeft toe te voegen, laat ik het gesprek overgaan naar een 

tweede fase. 

Instructie: 

“Eerst gaan we de plusjes en minnetjes bespreken die jullie geplaatst hebben tijdens de eerste 

fase. Jullie hebben toen heel ‘Het Blad’ doorbladerd. Is er iemand die de spits wil afbijten?  

… 

Per plusje of minnetje vertel je kort waarom je net op die plaats een plusje of minnetje hebt 

gezet. Er zijn geen goede of foute opmerkingen. Elke mening telt, en jullie hoeven het daarom 

ook niet met elkaar eens te zijn. De bedoeling is dat we een gesprekje voeren over wat jullie 

goed vinden aan ‘Het Blad’ en wat niet. Je mag daarbij gerust reageren op wat anderen 

zeggen, en hoeft dus niet het moment af te wachten waarop je zelf je plusjes en minnetjes 

toelicht. 

Ik geef nu het woord aan […]. 

In tweede instantie, zal ik enkele aanwezigen vragen om hun plusjes en minnetjes toe te lichten 

i.v.m. de specifieke artikels die ik heb opgegeven (microniveau). Zo moet er een gesprek ontstaan 
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over Het Blad op een meer gedetailleerd niveau. Omdat het zal gaan om artikels die (onder andere) 

gericht zijn op de doelgroepen in kwestie, zal het tijdens deze fase ook meer gaan over de 

doelgroepgerichtheid van Het Blad. Wanneer niemand nog iets heeft toe te voegen, laat ik het 

gesprek overgaan naar een derde fase. 

Instructie: 

“We gaan nu de plusjes en minnetjes bespreken die jullie bij de specifieke artikels hebben 

gezet. We gaan op dezelfde manier te werk als daarnet, alleen zullen we nu een gesprekje 

voeren over ‘Het Blad’ op een meer gedetailleerd niveau. Opnieuw telt elke mening, en mag je 

dus gerust reageren op wat anderen zeggen. Wie wil er beginnen?” 

In derde en laatste instantie, zal ik in functie van wat er al gezegd is, nog enkele extra vragen 

stellen. De volgende thema’s en bijhorende invalshoeken kunnen daarbij een leidraad vormen: 

 thema’s en onderwerpen die de proefpersonen al dan niet in Het Blad willen terugvinden 

=> spreiding van de thema’s (“te veel van het ene, te weinig van het andere”), relevantie van de 

thema’s/onderwerpen, overbodige thema’s/onderwerpen, … 

 rubrieken die de proefpersonen al dan niet in Het Blad willen terugvinden 

=> spreiding van de rubrieken, relevantie van de rubrieken, onderscheid tussen de rubrieken, 

overbodige rubrieken, missende rubrieken, … 

 gebruik van foto’s, illustraties, kleuren, etc.  

=> relevantie, aantrekkelijkheid, spreiding (te veel of te weinig), afwisseling (overwicht aan 

foto’s of aan illustraties?), … 

 formulering van de tekst en lengte van de artikels 

=> aantrekkelijkheid van de titels, toegankelijkheid van de artikels (taal: begrijpelijk of te 

moeilijk?), formulering (duidelijk en begrijpelijk voor ieder doelpubliek?), lengte van de 

artikels (te lang/te kort?, toegankelijk?), verhouding tekst-beeld, … 

 tekstbegrip 

=> verstoord begrip door formulering, gebrek aan voorkennis, vaktaal, … 

 omvang van Het Blad 

=> aantrekkelijkheid van de dikte (aantal bladzijden), aantrekkelijkheid van de afmetingen 

(liever een kleiner formaat?), … 

 frequentie van verschijning (gemiddeld om de twee maanden) 

=> verschijnt het vaak genoeg?, verschijnt het regelmatig genoeg?, ideale frequentie, liever 

vaker een dunner blad of minder vaak een dikker blad?,…  

 beschikbaarheid van Het Blad (momenteel alleen in de brievenbus) 

=> hoe zou je Het Blad het liefst in handen krijgen? (bv. via centraal verdeelpunt), waar zou je 

Het Blad tot je beschikking willen hebben? (OCMW, gemeentehuis, dokter/tandarts, 

horecazaken, etc.), zou je het daardoor vaker lezen?, … 

 imago en verwachtingspatroon 

=> voldoet Het Blad meestal aan je verwachtingen?, zit er eenheid in de verschillende edities 

van Het Blad of verschillen ze te veel van elkaar?, hoe zou je het imago van Het Blad 

omschrijven? (jong, oubollig, formeel, informeel, toegankelijk, voor een select publiek, …), hoe 

kan Het Blad zijn imago verbeteren?, wat voor imago moet Het Blad nastreven?, … 

Tot slot: bedanking, afsluiting en verzameling van de contactgegevens voor de loting 
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Praktisch 

 

Kansarmen 

Welke artikels (microniveau)? 

- ‘OCMW Boom opent demonstratiewoning “Gezond (t)huis)” ’, Het Blad, 2013, 1, p. 6. 

- ‘Thuiszorg in Diversiteit’, Het Blad, 2013, 1, p. 7. 

- ‘Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd’, Het Blad, 2013, 1, p. 8-9. 

 

Jongeren 

Welke artikels (microniveau)?  

- ‘Eerste street action coaches in actie’, Het Blad, 2013, 1, p. 3. 

- ‘Jong talent’  & ‘En ook nog:’,  Het Blad, 2013, 1, p. 15. 

 

Beide sessies 

Voor beide sessies gelden nog de volgende aandachtspunten: 

 Tijdens de groepsgesprekken zal ik zelf notities nemen. Om de sfeer niet te zakelijk te maken, 

zal ik dit doen met pen en papier, en niet met een laptop. 

 Uit de groepsgesprekken zal ik ook afleiden of de proefpersonen daadwerkelijk alle informatie 

uit de gekozen artikels (microniveau) goed begrepen en/of juist geïnterpreteerd hebben. Dit 

vraagt een goede voorbereiding, zodat ik zelf precies weet wat er in de artikels staat. 

 Voor alle sessies zal ik werken met het januari-februarinummer van Het Blad, omdat dit tot op 

heden de enige editie van het jaar 2013 is. 
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Bijlage 10 – Artikel ‘OCMW Boom opent demonstratiewoning “Gezond (t)huis)”’ 
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Bijlage 11 – Artikel ‘Thuiszorg in Diversiteit’ 
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Bijlage 12 – Artikel ‘Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd’ 
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Bijlage 13 – Artikel ‘Eerste street action coaches in actie’ 
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Bijlage 14 – Artikel ‘Jong talent’ 
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Bijlage 15 – Artikel ‘En ook nog:’ 
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Bijlage 16 – Groepsgesprek met kansarmen 
 

Interviewer (1): “Ik wil jullie nu uitnodigen om iets meer te vertellen over wat jullie hebben 

geschreven bij de plusjes en de minnetjes. Waarbij hebben jullie het eerste plusje of minnetje 

gezet, toen jullie Het Blad helemaal doorbladerden?” 

Interviewees (2): “Het winterse landschap hier in Boom. Dat vind ik heel mooi. Dus dat is voor 

mij een plus.” 

1: “En waarom vind je dat positief?” 

2: “Omdat ik dat mooi vind, zo’n landschap.” 

1: “Dus dat ik zeker iets dat je niet zou laten verdwijnen uit Het Blad, die grote landschapsfoto?” 

2: “Nee, ik vind dat mooi.” 

1: “En wat kan je zeggen over je volgende plusje of minnetje?” 

2: “De rookmelders die verplicht worden in huurwoningen, dat vind ik ook een goede zaak. Dat 

komt de veiligheid ten goede.” 

1: “Dus je vindt dat interessant dat zoiets in Het Blad staat?” 

2: “Ja.” 

1: “En heb je nog ergens een plusje of een minnetje gezet?” 

2: “Ja… Over de ontmoetingen in Boom, dat vind ik ook een positief artikel. De 

demonstratiewoning die hier wordt geopend door het OCMW, dat vind ik ook goed.” 

1: “Ok. Nu, vergeet ook niet om over alle aspecten van Het Blad positieve en negatieve dingen te 

zeggen. Dus niet alleen over de inhoud van de artikels, maar ook over hoe Het Blad eruit ziet, hoe 

het geschreven is, over de lengte van de artikels, … 

2: “Ik vind Het Blad op zich heel goed. Voor mij is het vooral belangrijk dat ik geïnformeerd word 

over de toestand in mijn gemeente.” 

1: “Dus voor jou is vooral de inhoud van Het Blad belangrijk?” 

2: “Ja. Of het nieuws positief of negatief is, is voor mij minder belangrijk. Als ik maar weet wat er 

in de gemeente leeft.” 

1: “Dat is heel interessant.” 

2: “Daar vind ik dit blaadje wel heel goed voor. De indeling, de kleuren, het wordt allemaal 

duidelijk uitgelegd.” 

1: “Heb je nog plusjes of minnetjes gezet?” 

2: “Ja, ik heb minnetjes gezet bij …” 

1: “Bij het artikel over de gemeenteraad? Die minnetjes kan je bespreken tijdens het tweede fase 

van het gesprek. Nu praten we meer over het algemene, over het hele blad. Heb je nog ergens 

anders plusjes of minnetjes gezet?” 
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2: “Ja, er wordt hier geschreven dat de belastingdruk niet zou verhogen. Dat vind ik ook wel 

goed, als het waar is natuurlijk. Waar ik mij niet ik kan vinden, zijn de nieuwe tarieven voor 

identiteitskaarten, die weer eens gaan verhogen.” 

1: Je vindt het negatief dat de tarieven gaan verhogen, maar vind je het goed dat zulk nieuws in 

Het Blad wordt gezet?” 

2: “Natuurlijk, want anders zou ik het niet weten. Ik heb die informatie nodig.” 

1: “Hier gaat het dus om, of je het interessant vindt dat zulk nieuws in Het Blad staat.” 

2: “Het is interessant dat alles hierin wordt gemeld. Ik vind dat goed.” 

1: “Is er nog iets dat je kwijt wil?” 

2: “Nee. Alleen het kunstaanbod hier in Boom, dat interesseert me niet.” 

1: “Ok, dus voor jou hoeft dat niet in Het Blad te staan?” 

2: “Ik wil vooral informatie die belangrijk is voor de burger.” 

“Hier wil ik toch even op reageren. In Het Blad moeten niet alleen dingen staan die je 

interesseren, maar ook dingen die je niet interesseren.” 

1: “Wil je daarmee zeggen dat Het Blad er moet zijn voor iedereen en dat het dus best kan dat er 

soms een artikel in staat dat je niet interesseert?” 

2: “Ja.” 

1: “Het gaat er hier vooral om dat we de onderwerpen vinden die niemand interesseren, want 

die willen we uit Het Blad halen.” 

“Goed, waarbij heb jij je plusjes en minnetjes geschreven?” 

2: “Het artikel over de straatnaam, met een beetje geschiedenis.” 

1: “En dat is iets dat je aangenaam vindt om te lezen?” 

2: “Ja, het doet me deugd iets over vroeger te weten te komen.” 

1: “En u bent het daar blijkbaar ook mee eens, mevrouw?” 

2: “Ja, wij wonen in hetzelfde gezin. Dus wij kunnen zulke artikels samen bespreken. 

“De wijkraden mogen ook zeker vermeld worden. Als er zich iets voordoet, weten we waar we 

onze mening kunnen geven. 

“En dan weet je ook wanneer de raad in de wijk zelf zit.” 

“De rookmelders, dat vind ik ook zeer interessant. Op zich weet je wel dat het nodig is, maar toch 

zijn er mensen die er nonchalant mee omgaan.” 

1: “Je vindt het dus goed dat het in Het Blad nogmaals herhaald wordt?” 

2: “Ja. Is dat verplicht voor iedereen?” 

1: “Voor huurwoningen.” 
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2: “Als huurder is het goed om te weten dat je appartement niet in orde is, wanneer er geen 

rookmelder aanwezig is.” 

“Voor de huurders om te weten dat ze geholpen worden, dat er een verplichting bestaat voor de 

huisbaas om een rookmelder te plaatsen.”  

1: “Dus ik mag besluiten dat jullie de info over de rookmelders als positief ervaren?” 

2; “Ja, en het redt mensenlevens.” 

“Ook de demonstratiewoning vind ik interessant. Zo kunnen mensen zich een beeld vormen van 

wat er mogelijk is in hun woning. Het is heel belangrijk om te weten dat men moeite doet voor 

de mensen.” 

 “Ook de info over de begraafplaats vind ik erg interessant. Vooral voor mensen die weten dat ze 

familie hebben op onze begraafplaats, maar er verder geen info over krijgen of het vergeten 

zijn.” 

“Ook de voorwaarden voor de bouwpremies vind ik erg interessant. Mensen zullen daardoor 

misschien meer moeite doen om te renoveren.” 

1: ‘Dus jullie vinden vooral praktische informatie belangrijk in Het Blad?” 

2: “Ja, absoluut, zo ook voor info over de thuiszorg.” 

“De burger moet vooral geïnformeerd worden. Hij moet weten wat er gebeurt.” 

1: “Dus ook jullie vinden vooral de inhoud van Het Blad belangrijk en niet zozeer hoe het eruit 

ziet?” 

2: “Ja, zo is info over thuiszorg ook heel belangrijk. Op die manier weet je dat nooit alleen bent en 

dat er altijd iemand is die voor je klaarstaat.” 

1: “Wil dat zeggen dat Het Blad voor jullie ook een soort hart onder de riem kan vormen, als een 

soort hulp in het dagelijkse leven?” 

2: “Ja. Neem nu ook bijvoorbeeld de info over de identiteitskaarten die duurder geworden zijn. 

Op die manier zijn de mensen voorbereid, zodat ze niet voor een voldongen feit staan.” 

“Maar ik begrijp niet waarom het nu opeens nodig is om een nieuwe identiteitskaart aan te 

vragen om de vijf jaar.” 

1: “Daar kan ik ook geen antwoord op geven. Daar gaat het hier ook niet om. Wat ik me afvraag is 

of het interessant is dat het in Het Blad verschijnt wanneer er iets verandert.” 

2: “Ja.” 

“Ja, stel er verandert iets, en het staat er niet in …” 

1: “Je bent graag voorbereid en geïnformeerd?” 

2: “Ja, ook omdat het vaak gaat over heel wat geld dat je moet betalen.” 

1: “Ik vat dus samen dat jullie graag over van alles op de hoogte blijven.” 

[…] 
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1: “Is er nog iets dat jullie willen aanhalen?” 

2: “Ja, info over het volwassenenonderwijs. Zo denk je niet: ‘ik ben nu van de schoolbanken af, 

hier stopt het voor mij. Weten dat je nog altijd verder kunt.” 

1: “Dus info daarover in Het Blad zou jou ook kunnen aanzetten om echt lessen te gaan volgen. 

Het artikel is voor jullie dus niet enkel informatief, maar zou ook motiverend kunnen werken?” 

2: “Inderdaad. Weten wat je kunt volgen, kan je ertoe aanzetten effectief lessen te gaan volgen, 

zeker wanneer je al langer met het idee in je hoofd rondloopt.” 

1: “Het kan misschien ook drempelverlagend werken, omdat je zelf geen informatie moet gaan 

opzoeken?” 

2: “Ja.” 

“Er zijn ook heel wat mensen die zich schamen, omdat ze bang zijn dat anderen denken dat ze 

dom zijn. Het telefoonnummer en de verwijzing naar het internet helpen je je schroom te 

overwinnen.” 

“Het artikel geeft de indruk dat het heel normaal is [om volwassenenonderwijs te volgen].” 

1: “Dus het artikel geeft jullie ook een soort van samenhorigheidsgevoel?” 

2: “Ja.” 

“En dan is er ook nog de Fair Trade. Dat is ook heel belangrijk. Het gezonde eten, de dranken. Dat 

zouden meer mensen moeten weten. Zeker in deze tijden.” 

1: “Dus je vindt Het Blad ook geschikt om bepaalde sociale thema’s in de kijker te zetten?” 

2: “Ja. Met dit artikel laat de gemeente ook zien dat het bezig met de gezondheid van de 

inwoners.” 

“Ja, en ook dat ze bezig zijn met de oorsprong van die zaken. Heel belangrijk.”  

“De gemeente laat ook zien dat ze tegen uitbuiting van mensen in de rest van de wereld is, dat ze 

naast hun eigen inwoners, ook bezorgd zijn om de inwoners van andere landen.” 

1: “Je vindt het dus belangrijk dat de gemeente laat zien dat haar blik ruimer is dan alleen maar 

de eigen inwoners, en dat ze zich geëngageerd opstelt?  

En heb jij daar nog iets aan toe te voegen? [gericht aan een deelnemer die nog niet veel inbreng 

heeft gehad]” 

2: “De info over de begraafplaats vind ik ook interessant.” 

1: “Dus info over wat er gebeurt op de begraafplaats, eventuele opgravingen en dergelijke, dat 

vind je interessant?” 

“In het artikel staat bijvoorbeeld wel dat de families in kwestie op de hoogte zijn gebracht van de 

opgravingen. Maar jullie vinden het dus toch nuttig dat deze informatie ook in Het Blad 

verschijnt?” 

2: “Ja, voor eventuele verre familie die niet op de hoogte is, zodat ook die niet voor een 

voldongen feit komt te staan.” 

1: “En is er nog iets wat interessant of minder interessant vond?” 
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2: “Ja, het artikel op pagina drie over de Street Action Coaches. Dat is interessant.” 

1: “Dat is eerder naar jongeren gericht. Je vindt dus ook dat informatie voor jongeren in Het Blad 

moet terug te vinden zijn?” 

2: “Ik vind dat Het Blad voor iedereen toegankelijk moet zijn, of ze nu jong of oud zijn?” 

“En dat het begrijpelijk is voor iedereen…” 

1: “Jij zegt dat je het belangrijk vindt dat Het Blad begrijpelijk is voor iedereen. Vind je dan 

misschien dat dat nu niet altijd het geval is? Dat het soms misschien te lange artikels zijn, of dat 

er te moeilijke woorden of te lange zinnen gebruikt worden?” 

2: “Inderdaad, soms staan er wel woorden in die ik niet zo goed begrijp.” 

1: “En heb je soms het gevoel dat je een artikel niet begrijpt omdat je geen voorkennis hebt over 

het onderwerp?” 

2: “Ja, soms wel.” 

1: “Dus je vindt dat sommige artikels soms te veel gericht zijn naar een bepaalde groep mensen?” 

2: “Ja.” 

1: “Dat is heel interessant.” 

2: “Mag ik nog iets zeggen. Het onderdeel over winter en lente [foto van De Schorre in de winter] 

vind ik ook positief.” 

1: “En waarom?” 

2: “Dat is mooi.” 

“Ik vind dit negatief, zeer negatief. De foto op zich is wel prachtig, want de winter is het mooiste 

van alle seizoenen. Men misbruikt deze foto als propaganda voor Tomorrowland.” 

[Wat volgt is een discussie over de overlast die het festival Tomorrowland met zich meebrengt 

in en rond De Schorre. Enkele deelnemers blijken sterk tegen Tomorrowland gekant te zijn, 

waardoor ze afwijken van de foto met het winterlandschap.] 

[…] 

1: “Is er iemand die nog iets kwijt wil over een onderwerp waarover we het nog niet gehad 

hebben?” 

2: “Het aanbod van De Steiger vind ik ook wel heel interessant.” 

[…] 

“Ook de info over de bib vind ik interessant. Het gaat niet enkel over boeken ontlenen. Het 

artikel vermeldt bijvoorbeeld dat er ook een kunstgedeelte is in de bibliotheek. Zo weet je dat je 

voor meer naar de bib kan dan alleen maar boeken of muziek ontlenen. Ouders weten op die 

manier ook dat ze hun kinderen kunnen meenemen naar voorleessessies.” 

1: “Dus je vindt het nuttig dat er informatie over activiteiten in de bib te vinden is in Het Blad?” 

2: “Ja, vooral voor mensen die niet graag lezen en daarom nooit in de bibliotheek komen.” 
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1: “Jullie vinden het dus goed dat Het Blad de bibliotheek in de schijnwerpers zet?” 

2: “Ja, en zo weet je ook welke activiteiten er georganiseerd worden.” 

[…] 

1: “Is er nog iemand die iets kwijt wil?  

Zo niet, kunnen we overgaan naar het tweede deel van het gesprek.”  

[een extra deelnemer biedt zich aan voor het gesprek] 

1: “We gaan nu de drie artikels bespreken die jullie daarnet helemaal hebben doorgenomen. Dat 

waren de artikels op pagina zes en zeven en het artikel over de gemeenteraad. […] Wie heeft 

daarover iets te vertellen? Iets positiefs bijvoorbeeld?” 

2: “Ik zal beginnen. Thuiszorg vind ik interessant. Bijvoorbeeld mensen die niet meer goed te 

been zijn; zij hebben thuiszorg nodig.” 

1: “Dus je vind het goed dat informatie over thuiszorg in Het Blad staat?” 

2: “Ja. Ja.” 

“Ook voor oudere mensen, die niet meer zo gemakkelijk zelf informatie vinden.” 

1: “Inderdaad. Zij hebben zelf ook vaak geen computer.” 

2: “Ze hadden er wel wat meer aandacht aan mogen besteden.” 

1: “Dus voor jou had het artikel wat langer gemogen?” 

2: “Ja.” 

1: “Heeft er iemand nog iets te zeggen over dit eerste artikeltje?” 

2: [wat volgt is een discussie tussen de deelnemers over burenlawaai, n.a.v. het artikel over de 

demonstratiewoning] 

1: “Mag ik jullie even onderbreken? Jullie hebben het nu vooral over de inhoud van het artikel, 

dus over het project met de demonstratiewoning. Vandaag is het echter de bedoeling dat jullie 

praten over het artikel. Wat vinden jullie goed of slecht aan het artikel? Is het te kort of te lang? 

Is het moeilijk geschreven?” 

2: “Ik vind het moeilijk geschreven.” 

“Ik vind het te kort.” 

1: “Je vindt dus dat er meer informatie in zou mogen? Want er wordt bijvoorbeeld verwezen 

naar Lize Van Dijck voor meer informatie, maar toch vind je dat er ook meer info in Het Blad zelf 

zou mogen staan?” 

2: “Ja, het gaat immers om gezond wonen. […]” 

1: “En wat vind jij daarvan, Hugo, van dat artikel over gezond wonen?” 

2: “Ik vind dat beknopt.” 

1. “En bedoel je dat in de positieve of de negatieve zin?” 
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2: “Ik vind dat beknopt in de goede zin.” 

1: “En bedoel je dan dat je dit artikel sneller zou lezen net omdat het zo beknopt is?” 

2: “Ik vind dat er genoeg informatie in staat.” 

“Er mag niet te veel in staan. Anders lees ik het niet meer.” 

[…] 

1: “Is er nog iemand die iets kwijt wil over dit artikeltje? Iets positiefs, iets negatiefs? […] Nee? 

Ok, dan gaan we over naar het tweede artikel: ’Thuiszorg in Diversiteit’ op pagina zeven. Wie wil 

daarover iets kwijt?” 

2: “Ik vind dat heel belangrijk. Ook omdat dat [thuiszorg] iets is dat nog niet gekend is bij 

mensen van andere culturen. 

[wat volgt is een discussie tussen de deelnemers over de rechten en plichten die allochtonen 

hebben binnen de gemeente] 

1: “Mag ik even tussenkomen, want we zijn aan het afwijken van het gespreksonderwerp. Ik leid 

af uit jullie meningen dat het misschien toch niet zo slecht zou zijn dat er informatie voor 

allochtonen te vinden is in Het Blad zodat zij Nederlands kunnen leren, zodat zij zich beter 

kunnen integreren, …  

2: “Zo bedoel ik het inderdaad. We kunnen elkaar op die manier beter leren kennen.” 

“We kunnen op die manier de barrière ook verkleinen” 

1: “Dus jullie zijn het erover eens dat Het Blad mensen dichter bij elkaar kan brengen?” 

[opnieuw ontstaat er een discussie onder de deelnemers over de integratie van allochtonen in de 

maatschappij] 

1: “Is er nog iemand die iets wil zeggen specifiek over dit tweede artikel? Staat er genoeg 

informatie is? Of te veel?” 

2: “Ook weer te weinig [informatie]. Er staat bijvoorbeeld niets in over de mogelijkheid om met 

dienstenchecks te betalen.” 

1: “Ok, bedankt. Dan stel ik voor dat we nu verdergaan met het derde en laatste artikel, over de 

gemeenteraad. Wie wil daarover nog iets kwijt?” 

2: “Ik vind dat heel negatief, want dat maakt Het Blad te politiek gericht.” 

“Dat is niet waar, want dat is alleen maar om te laten zien wie de gemeenteraad is.” 

“Ik vind het wel goed dat ze de nieuwe burgemeester voorstellen, maar alle schepenen 

voorstellen is niet nodig.” 

1: “Je vindt het dus te veel informatie?” 

2: “Ja inderdaad, het hoort er niet in thuis.” 

[wat volgt is een discussie over de afschaffing van een vaste dag waarop de inwoners van Boom 

de gemeenteraadsleden te woord kunnen staan] 
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1: “En heeft er iemand anders nog een mening over dit specifiek artikel?” 

2: “Ik vind dat er in elke editie van Het Blad in het kort de werking van de gemeente zou moeten 

staan. Ik herinner me nog dat ik in Boom kwam wonen en dat ik dat niet kon vinden in Het Blad.” 

1: “Dus jij vindt dat de naam van de burgemeester en de belangrijkste contactpersonen er elke 

keer moeten in staan?” 

2: “Ja, dan moet je er niet altijd naar op zoek gaan.” 

“Mensen gaan niet weten dat deze informatie in Het Blad staat. Ze denken vooral dat er cultuur 

in staat. Mensen die Het Blad niet lezen, leggen het opzij zonder te weten dat er ook andere 

informatie in terug te vinden is.” 

1: “Dus voor jou is Het Blad vooral cultuur, evenementen, acties, maar niet het politieke aspect?” 

2: “Ja. Voor de politiek moeten ze een apart blad maken.” 

“Ja, één dat ze één keer per jaar krijgen en dan zullen ze het wel lezen en weten.” 

1: “Wil nog iemand daarover iets kwijt?” 

2: “Ja, ik baseer me op andere gemeenten. Schelle bijvoorbeeld. Daar staat in elke gemeenteblad 

de naam van de burgemeester en de belangrijkste contactgegevens, van de technische dienst 

bijvoorbeeld. En er staat ook informatie in over de verenigingen.” 

“Ik vind dat er weinig vermeld wordt over het verenigingsleven in Boom.” 

1: “Ok, dankjewel. Maar ik wil toch even terugkeren naar het artikel waarover we het hadden. Is 

er nog iemand die daarover iets wil zeggen? Nee? Dan stel ik voor dat we Het Blad even sluiten. 

En dan krijgen jullie om beurten nog even de kans om wat dan ook in verband met Het Blad op 

tafel te gooien.” 

2: “Voor mij is het te klein om te lezen. En er zullen nog wel mensen zijn met die mening. 

Senioren bijvoorbeeld.” 

1: “Dus je vindt het te kleine lettertjes?” 

2: “Ja.” 

“Ik vind het een slechte titel.” 

1: “Een slechte titel? En heb je dan een alternatief of kan je omschrijven waarom je het een 

slechte titel vindt?” 

2: “De Bomenaar bijvoorbeeld.”  

1: “Dus je vindt dat de naam van de gemeente in de titel verwerkt moet zitten?” 

2: “Ja. De Bomenaar of het Booms Blad.” 

1: “Is er nog iemand die iets kwijt wil?” 

2; “De bibliotheek.” 

1: “Meer over de bibliotheek?” 
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2: “Ja, ook omdat Het Blad maar één keer om de twee maanden uitkomt. Dan mag er wel wat 

meer in staan.” 

1: “Dus jullie vinden dat Het Blad best wel wat dikker mag?” 

2: “Ja.” 

“Wat ik wel positief vind is dat het een boekje met kleuren is, waarin een duidelijk onderscheid 

wordt gemaakt tussen verschillende onderwerpen.” 

1: “En jullie zijn het daarmee allemaal eens? Het formaat bijvoorbeeld. Vinden jullie dat goed of 

mag het kleiner?” 

2: “Nee, het formaat is goed zo.” 

1: “Dus het enige wat jullie zouden veranderen is het aantal bladzijden?” 

2: “Ja, en de titel.” 

“Het Blad dikker maken is daarom niet beter. Hoe beknopter, hoe beter.” 

1: “Dus jullie willen vooral veel verschillende onderwerpen in veel verschillende, kleinere 

artikels?” 

2: “Meer onderwerpen in een beknopte vorm.” 

1: “Vinden jullie dat nu bepaalde artikels te lang zijn?” 

2: “Sommigen zijn wat langdradig, zoals het artikel over de gemeenteraad.” 

1: “En wat vinden jullie van het gebruik van foto’s, afbeeldingen, ...?” 

2: “Heel goed.” 

1: “Niet te veel, niet te weinig?” 

2: “Nee, juist goed.” 

“Iets meer kleur mag wel.” 

“Maar het is wel voldoende geïllustreerd.” 

1: “Dus als jullie dit in jullie bus krijgen, hebben jullie het gevoel: ‘dit spreek me aan’?” 

2: “Ja, toch wel. Dat spreekt me direct aan.” 

“Ik doe het altijd open.” 

“Ik ook, ja. Ik lees dat altijd.” 

1: “Ok, dat is interessant. Dus het uiterlijk van Het Blad zit best goed?” 

2: “Ja.” 

1: “Laten we het ook even hebben over de formulering. Is het leuk en aangenaam geschreven? Of 

vinden jullie het soms een beetje moeilijk? Moeten jullie soms artikels twee keer lezen om te 

begrijpen wat er in staat?” 

2: “Soms staan er moeilijke woorden in.” 
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1: “En word je daardoor dan ook afgeschrikt? Ga je de moeilijkere artikels bijvoorbeeld bewust 

niet lezen?” 

2: “Nee, dat niet. Maar soms moet ik het wel minimaal twee keer lezen.” 

1: “Dus je zou wel de moeite nemen om moeilijkere artikels te lezen?” 

2: “Ik zou die moeite wel nemen, ja.” 

1: “En zou je het aangenamer vinden, mocht het toch iets gemakkelijker geschreven zijn?” 

2: “Ja met eenvoudiger taalgebruik toch wel ja.” 

“Het maakt niet uit of je uit beroeps komt, of allochtoon bent. Iedereen moet het kunnen 

begrijpen.” 

1: “En dat is nu niet het geval, vind je?” 

2: “Nee, soms moet ik er een woordenboek bijnemen.” 

1: “Dus Het Blad mag best wat eenvoudiger om lezen worden?” 

2: “Nee, dat hoeft niet. Door de moeilijkere woorden toch te gebruiken, kan de lezer nog bijleren. 

Eventueel kan men de moeilijke woorden onderaan verklaren. En zo kan je die woorden ook 

begrijpen, wanneer je ze op het nieuws hoort.” 

1: “En dan wat de frequentie betreft. Normaal gezien komt Het Blad om de twee maanden uit.  

2: “Dat is wel goed, denk ik.” 

“Anders is het te veel.” 

“Dan wordt het zoiets als de Rupelkoerier. Dat is ook niet de bedoeling.” 

1: “En hebben jullie het gevoel dat Het Blad regelmatig verschijnt?” 

2:”Ja, het verschijnt best regelmatig.” 

1: “Jullie krijgen Het Blad nu om de twee maanden in jullie brievenbus. Vinden jullie dat een 

goede manier om het in jullie handen te krijgen? Of zouden jullie het op andere plaatsen ook nog 

ter jullie beschikking willen hebben? 

2: “Ja, in de bibliotheek bijvoorbeeld.” 

1: “Ok. En bijvoorbeeld bij de tandarts, bij de dokter, bij het OCMW?” 

2: “Ja, dat vind ik wel, zeker ook omdat er ook zaken van het OCMW in staan.” 

1: “Zijn er nog plaatsen waar jullie het zouden willen terugvinden?” 

2: “Ja, in de cafetaria van het rusthuis.” 

1: “En vinden jullie dat je de kans moet krijgen om het gemeenteblad mee naar huis te nemen of 

alleen maar om het op die openbare plaatsen te lezen?” 

2: “Mee naar huis nemen. Vaak heb je niet veel tijd wanneer je ergens zit te wachten, en dan kan 

je thuis verderlezen.” 
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1: “Zijn er nog plaatsen naast de bibliotheek, de dokter, de tandarts en het rusthuis waar jullie 

Het Blad willen terugvinden?” 

2: “Ja, het gemeentehuis.” 

“Op alle openbare plaatsen.” 

“Ziekenhuizen bijvoorbeeld.” 

1: “Denken jullie dat jullie Het Blad meer zouden lezen, als, het meer op openbare plaatsen te 

vinden zou zijn?” 

2: “Ja, dat denk ik wel.” 

“Ja, uit verveling ook.” 

“Thuis heb je daar vaak ook de tijd niet voor.” 

1: “En dan nog één ander aspect: het imago van Het Blad. Vinden jullie het eerder oubollig, of 

jong? Vinden jullie het toegankelijk voor iedereen of eerder voor het select publiek?” 

2: “Nee, dat vind ik niet [niet voor een select publiek].” 

“Ik vind dat goed.” 

1: “Jij vindt het imago in orde?” 

2: “Het Blad is voor alle doelgroepen.” 

1: “En voor jongeren?” 

2; “Ook, ja.” 

1: “Dus, jullie vinden Het Blad heel toegankelijk en dat het zich toespitst op alle 

bevolkingsgroepen?” 

2: “Ja, maar er zou wel meer aandacht mogen besteed worden aan de jeugd.” 

1: “En zijn er manieren waarop Het Blad de jeugd meer zou kunnen aanspreken?” 

2: “Misschien moet men een apart blad maken voor de jeugd.” 

“Nee, nee.” 

“Dan gaat het te veel worden.” 

1: “Dan wordt het natuurlijk wel moeilijk om te weten waar je welk blad in de brievenbus moet 

steken.” 

2: “Ja, dat wou ik net zeggen.” 

1: “Dus jullie zijn eigenlijk voor één blad voor iedereen?” 

2: “Ja, het moet ook niet te moeilijk worden.” 

1: “Hebben jullie nog suggesties of tips waardoor Het Blad meer mensen zou bereiken?” 

2: “Misschien moet men eenmalig een verwijzing naar Het Blad zetten op het voorblad van de 

Rupelkoerier.” 
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1: “Dus jullie stellen eigenlijk voor om Het Blad te promoten in de Rupelkoerier?” 

2: “Ja.” 

“ja.” 

1: “En zijn er nog acties waaraan jullie denken die ervoor kunnen zorgen dat meer mensen in Het 

Blad geïnteresseerd zijn?” 

[…] 

2: “Eventueel een andere titel. Ik zou meer duidelijkheid geven met Het Blad.” 

1: “Dus meer duidelijkheid bieden op de voorpagina?” 

2: “Ja, maar hoe, daar moet ik eens over nadenken.” 

1: “Dus wat je zegt is dat het voorblad meer informatie zou moeten meegeven?” 

2: “Ja, bijvoorbeeld ‘Begroting toegelicht’. Veel mensen kennen dat niet en vinden dat ‘gezever’ ”. 

1: “Dus jullie vinden het voorblad niet zo aantrekkelijk?” 

2: “Nee dat niet, maar wel onduidelijk.” 

“Het is wel mooi, maar verwarrend. De eerste keer dat ik Het Blad vast nam, had ik niet door dat 

dit het informatieblad van de gemeente was.” 

1: “Ok, dat is heel interessant.” 

2; “Er zijn ook altijd mensen die een suggestie willen doen. Daarom zou de gemeente een plaats 

in het gemeenteblad moeten voorzien waar ze de Bomenaar de kans geven om hun ideeën te 

delen.” 

1: “Dus jij zou een rubriek maken waarin de inwoners zelf artikels kunnen publiceren?” 

2: “Ja, ik zou bijvoorbeeld niet weten hoe ik nu een artikel in Het Blad kan laten plaatsen.” 

[wat volgt is een discussie over de werking van wijkraden en de organisatie van Tomorrowland.] 

1: “Dus jullie vinden dat er meer informatie in Het Blad zou moeten staan over de organisatie 

van grote evenementen?” 

2: “Momenteel wordt alleen de wijk waarin het evenement plaatsvindt, geïnformeerd. Maar de 

anderen zouden er ook iets over moeten weten.” 

“Zo ook voor de rommelmarkt in de vakantie, achter de Colruyt. Ik denk niet dat iedereen 

daarvan weet.” 

“Nee, inderdaad, ik wist het niet.” 

“Neem nu Mano Mundo” 

“Buiten het kleine artikeltje in dit blad, krijgen we daar geen info over.”  

1: “Het is wel zo dat er elk jaar een editie van Het Blad wordt uitgegeven, speciaal over Mano 

Mundo. Maar dat hebben jullie dus nog niet gelezen?” 
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2: “Nee, en binnenkort is het ook weer zo ver hé.” 

1; “En jullie hebben nu nog niets in handen, wil je zeggen?” 

2: “Ja, het is al Mano Mundo binnen 14 dagen.” 

1: “Dus jullie willen informatie over die evenementen? Niet alleen de datum en de locatie, maar 

ook info over het openbaar vervoer, het verkeer, ...? 

2: “Vorig jaar bijvoorbeeld konden de inwoners van Boom enkele dagen voor Tomorrowland 

gratis een rondje in het reuzenrad maken. Ik wist daar niets van. Dat heb ik pas achteraf 

gehoord.” 

1: “Dus zoiets zou goed op voorhand in Het Blad aangekondigd moeten worden?” 

2: “Ja.” 

[vervolgens worden de suggesties voor meer info over het verenigingsleven en over gewijzigde 

verkeerssituaties bij evenementen herhaald] 

1: “Dus jullie willen alle mogelijke info over evenementen, acties, … in Het Blad?” 

[…] 

1: “Goed, onze tijd zit er bijna op. Als jullie nog tips, opmerkingen of suggesties hebben, is het nu 

het moment.” 

2: “Ik vind Het Blad over het algemeen goed, maar meer informatie zou beter zijn. Meer gerichte 

informatie.” 

1: “En bedoel je dan meer onderwerpen of meer informatie over de onderwerpen die er al in 

terug te vinden zijn?” 

2: “Meer onderwerpen. Bijvoorbeeld over het verenigingsleven vind ik niets terug.” 

1: “Ok. Jij wil ook nog iets kwijt, zeg maar.” 

2: “Men zou direct met de deur in huis moeten vallen. Op de voorpagina moet duidelijk worden 

dat Het Blad voor jong en oud is. Het moet niet alleen de oudere mensen aanspreken, zoals met 

deze voorpagina.” 

1: “Dus het voorblad moet meteen boenk erop zijn.” 

2: “Ja, het moet meteen duidelijkheid scheppen.” 

[…] 

“Het is al heel goed, maar het zou nog iets frivoler mogen.” 

1: “En welke zin? Inhoudelijk of uiterlijk?” 

2: “Allebei wel.” 

1: “Wil je dan meer anekdotes en leukigheden terugvinden?” 

2: “Ja, bijvoorbeeld een paar grapjes.” 

“Een beetje humor, wat luchtiger.” 
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1: “Het hoeft niet altijd serieus te zijn?” 

[…] 

2; “Ja, en ook meer over huisdieren. Bijvoorbeeld oudere mensen met een hondje die er niet 

meer mee kunnen gaan wandelen.” 

[…] 

1: “Ok, en was er nog iets dat jij wou zeggen?” 

2: “Ook het aanbod van het tweedekansonderwijs. En ook voor mensen die kansarm zijn; waar 

ze terecht kunnen voor bepaalde premies, zoals opleidingschecks. De mensen weten vaak niet 

dat bepaalde dingen voor hen goedkoper zijn. 

1: “Dus jij wil meer informatie over allerhande premies en beurzen? 

2: “Ja, en ook het opleidingsaanbod buiten het gewoon onderwijs.” 

“Nog iets… Meer informatie over dieren: gewonde of verloren dieren. 

1: “Dus meer informatie over dieren in het algemeen? Zowel over je eigen dieren als over die van 

iemand anders?” 

2: “Ja, stel je vindt een dier op straat.” 

“Er zijn nog heel weinig mensen die weten waar ze ermee terecht kunnen.” 

“En als ze het wel weten, zijn ze meer geneigd de dieren mee te nemen en te brengen naar de 

juiste plek.” 

1: “Ok, bedankt allemaal. Het was een heel interessant gesprek. […]”  



 

98 
 

Bijlage 17 – Groepsgesprek met jongeren 

[Omdat van het eerste deel (macroniveau) van het gesprek met jongeren (ongeveer vijftien 

minuten) door technische problemen geen opname werd gemaakt, vatten we samen met de 

deelnemers de inhoud ervan samen bij het begin van het tweede deel (microniveau). De 

transcriptie hieronder begint dus met die samenvatting.] 

Interviewer (1): “Ik stel voor dat we eerst en vooral het gesprek van daarnet even samenvatten, 

zodat ik de inhoud ervan achteraf beter kan reconstrueren.” 

“Jullie hebben voorgesteld “Boom” in de titel te laten terugkomen. Jullie stelden ook voor een 

extra eerste pagina na het voorblad toe te voegen met daarop verwijzingen naar de artikels in 

Het Blad”. En de [panorama]foto mocht blijven, volgens jullie.” 

Interviewees (2): “Wat mij ook opvalt, is de inhoudsopgave op het voorblad. Die gaat van pagina 

10 tot 15. Pagina 10, 11, 14 en 15, dat zijn enkel de laatste pagina’s. Wat met al die eerste 

pagina’s? Er staat bijvoorbeeld niets over het artikel op p. 9 over de gemeenteraad. Dat is toch 

een interessant artikel om toe te lichten. We kunnen, zoals we al gezegd hadden, op elke pagina 

een rubriekje “Belangrijk” toevoegen met enkele steekwoorden.” 

1: “Ik herinner me ook dat jullie Uit! in Boom op het einde allemaal positief vonden. En dat er 

best een algemene kalender voor de komende twee maanden zou toegevoegd worden.” 

2: “Ook veel te lange artikels, zoals dat over de begroting.” 

“En Handel en Wandel mag aantrekkelijker, om het centrum wat meer leven in te blazen.” 

“Die tien puntjes [op p. 14 en 15] mogen behouden worden. Meer spel erin brengen, 

bijvoorbeeld met een sudoku.  

“Een interview met een bekende Bomenaar of een marktkramer, of …” 

“En daarbij ook elke keer een bespreking waarin iemand van de gemeenteraad iets zegt.” 

“Gewoon de link met Boom meer leggen.” 

“En ook met foto’s, want als je iemand herkent, ben je al meer geneigd om het artikel te lezen.” 

“En je kan ook plaatsen herkennen. Neem nu het artikel over Fair Trade. Is er in Boom een 

Oxfam-winkel?” 

“Ja.” 

“Ok, voeg dan bijvoorbeeld een foto van de winkel toe in plaats van de foto van die vrouw [cfr. 

voorpagina].” 

“Concreter, korter, aantrekkelijker, dat zijn de steekwoorden.” 

1: “Ik herinner mij ook dat jullie de foto uit de oude doos er terug zouden toevoegen.” 

2: “Ja.” 

1: “En dat de artikels duidelijker verdeeld moeten worden.  

2: “Korter. En meer diversiteit in de verwoording. En ook dat blauw bij de inleiding [crf. p. 2]. De 

mensen kunnen het daardoor bijna niet lezen.” 
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“Ik heb ook de hele tijd het gevoel dat ik hetzelfde artikel aan het lezen ben.” 

“En de titels moeten ook specifieker, zodat je beter weet wat er net in staat. Momenteel zijn ze 

veel te …” 

“… vaag. Je moet het artikel lezen vooraleer je weet waarover het gaat.” 

“Neem nu het artikel “Rookmelders verplicht vanaf 1 januari”. Die datum hoeft daar zelfs niet bij. 

De mensen zullen die extra info dan wel lezen in het artikel zelf.” 

1: “Ok, bedankt voor deze samenvatting. Wat ik nog zou willen vragen is of er iemand is die een 

bepaald thema mist in Het Blad of die vindt dat een bepaald thema er echt niet in thuis hoort.” 

2: “Veel meer over websites, bijvoorbeeld waar je tickets kan verkrijgen.  

1: “Verwijzingen?” 

2: “Ja, inderdaad. Er staat soms wel “tickets verkrijgbaar” met een website, soms een 

telefoonnummer. En dat is wel goed, want dan kunnen de mensen contact opnemen. Maar dat is 

geen constante. Dat is enkel op de laatste pagina. […]. En dan de laatste vijf puntjes, onder “En 

ook nog…”. Er staat een enkele keer een verwijzing naar Rupel Boom, en nadien alleen maar 

data, maar nergens een verwijzing. Dus die laatste vier puntjes vergeet je meteen, want je kent 

alleen maar de data, en ongeveer een locatie.” 

“Bij die laatste rubriek [“En ook nog …”] vind ik alles nogal ongestructureerd. Ik zou gewoon een 

titeltje zetten en daaronder de concrete datum. Ik zou het meer concreet houden, in puntjes: dat 

is er te doen, dat is de datum.” 

“En verdere informatie “daar”, punt uit.” 

1: “Wat op een vorig groepsgesprek ook naar boven is gekomen, is om eventueel een telefoon-

/adressenlijst toe te voegen aan Het Blad, met de belangrijkste telefoonnummers en adressen 

van diensten en dergelijke in Boom. 

2: “Ah ja.” 

“Ja, en met de telefoonnummers van de verantwoordelijken voor de wijkraden.” 

1: “Het idee is om elke twee maanden dezelfde lijst in Het Blad te zetten, eventueel met 

aangepaste nummers en adressen.” 

2: “Het lijkt me daarbij vooral belangrijk dat de kloof tussen de mensen die Boom besturen en de 

kansarmen bijvoorbeeld, dat die zo klein mogelijk wordt gehouden en dat er zo veel mogelijk 

spreekbuis wordt voorzien. Zoveel mogelijk draagvlak voorzien, zodat je je gemakkelijk kan 

informeren of contact kan leggen. En ervoor zorgen dat je een insteek kan geven als Bomenaar, 

en dat dat achteraf kan terugkomen in Het Blad.” 

1: “Dus wat jij eigenlijk bedoelt, is: geen eenrichtingsverkeer meer. En dat de mensen zelf 

effectief …” 

2: “Informeren bij de mensen zelf. Dat de mensen zelf informatie doorgeven.” 

1: “En hoe zie je dat praktisch? Dat er een soort platform zou komen waarop mensen kunnen 

reageren op artikels? Of eerder Bomenaars zelf artikels laten schrijven? 
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2: “De combinatie van beide, denk ik. Het is belangrijk, zoals we al zeiden, om de bekende 

Bomenaar erbij te betrekken, een gemeenteraadslid, … Dan heb je geen eentonigheid. Want 

momenteel heb je uiteindelijk maar één iemand die het boekje schrijft, één iemand die al die 

informatie samen krijgt en die dat verwoordt. Nu is er wel veel coherentie. Maar als je met 

meerdere personen samenwerkt, heb je meer afwisseling. En niet iedereen leest graag hetzelfde. 

Daarom zijn er ook verschillende kranten: Gazet van Antwerpen, Nieuwsblad, … Er staan soms 

dezelfde artikels in, maar anders verwoord.” 

1: “Hier hebben we natuurlijk maar één blad. Dus het moet zo afwisselend mogelijk?” 

2: “Ja, het moet hét Booms blad zijn, zo persoonlijk mogelijk naar de Bomenaar gemaakt.” 

“Ik denk inderdaad dat hier geen enkele Bomenaar in staat, buiten die madam.” 

 1: “Goed, dan wil ik jullie nog vragen of er nog iets specifieks dat jullie willen toelichten?” 

2: “Ja, nog iets kleins. Het is misschien eerder persoonlijk, maar toch. Er staat niets in over sport, 

iets leuks.  

1: “En denk je dan bijvoorbeeld aan sportuitslagen?” 

2: “Ja, bijvoorbeeld Rupel Boom. Er zijn echt wel mensen die daarin geïnteresseerd zijn.” 

“Ja, en ook het basketbal.” 

1: “Ja, dat klopt. Er staat wel iets in over een Paastoernooi, maar verder niet veel.” 

2: “Ik denk aan sportpagina met de uitslagen, zoals in de krant. Waar staat Boom in het voetbal 

en in het basketbal? En het hockey ook. Dat zijn allemaal elementen die heel belangrijk zijn, niet 

alleen in Boom, maar ook buiten Boom. Dat is soms nationaal niveau. Het hockey, dat is top, de 

Red Panters.  

[…] 

“Het zou misschien ook tof zijn mocht er telkens een verslagje verschijnen.” 

“We hebben het WK ook gehad.” 

“En dat ze de mensen ook een beetje warm maken voor een spannende of goede match die eraan 

komt.” 

1: “ Ik denk dan ook aan initiatieven van Start to Run.” 

2: “Ik zou Boom een beetje meer willen mobiliseren met Het Blad.” 

1: “Dus niet te veel: hier heb je je informatie, en doe ermee wat je wil?” 

2: “Nee, het is informeren en mobiliseren.” 

1: “Ik vind dat een mooie quote om dit eerste deel mee af te sluiten.” 

2: “Ik was nog aan iets aan het denken wat het algemene deel betreft. In de weekendkrant heb je 

altijd een verslag van iemand die ergens anoniem gaat eten. Is dat een idee voor Het Blad? 

1: “Je bedoelt een soort review?” 

2; “Ja, zoiets.” 
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“Maar ik denk niet dat alle zaken in Boom dat even tof gaan vinden. “ 

“Het hoeft niet elke keer hé.” 

“Het zou mensen uitnodigen om meer uit te gaan in Boom.” 

1: “Nu, het kan daarbij natuurlijk ook om negatieve kritiek gaan. En men wil met Het Blad 

uiteraard alle Boomse zaken stimuleren.” 

2: “Ja inderdaad, ik denk dat dat gevaarlijk is.” 

1: “Misschien zou het binnen om een te kleine schaal gaan. Maar ik onthoud dat er in Het Blad 

best iets mag verschijnen om de plaatselijke horeca te stimuleren.” 

2: “Wat wel mogelijk is, is een interview met de eigenaar van een horecazaak, met vragen als 

“Wat is jullie specialiteit”., “Waarvoor staan jullie bekend, “Waarom moeten mensen bij jullie 

komen?”, en andere dingen.” 

“En ook, als er acties zijn voor bijvoorbeeld kansarmen, kan je die ook bereiken door te laten dat 

er bijvoorbeeld een soepslag is. Je kan hen ook laten weten dat ze ook goedkoop iets kunnen 

bekomen, zoals voeding en kledij. Of inzamelpunten bekend maken, en op die manier de 

Bomenaar mobiliseren.” 

1: “Ik moet wel zeggen dat ik ook op gesprek ben geweest bij een kansarmenvereniging, waar 

kansarmen voedselpakketten kunnen ophalen. En daar moesten ze mensen weigeren en 

selecteren, omdat er te veel kandidaten zijn. Dus ik denk dat de bekendheid van dergelijke acties 

niet echt een probleem vormt.” 

2: “Ja, maar je kan toch tegelijkertijd de rest van de Bomenaars mobiliseren.” 

1: “Je bedoelt vrijwilligers aanspreken?” 

2: “Ja, en daarvoor in dit boekje een spreekbuis voorzien. En zo ga je elke keer de Bomenaar 

dichter bij de Bomenaar brengen. De goedheid zit er nog altijd in, maar de communicatie loopt 

minder vlot. Vroeger gingen mensen naar de kerk, maar nu moeten ze geïnformeerd worden via 

Het Blad. Via Het Blad kan je de mensen laten weten hoe ze hun medemens binnen Boom 

kunnen helpen. Ik denk dat het belangrijk is dat we die insteek geven.” 

1: “Dus mensen mobiliseren op meerdere vlakken?” 

2: “Ja, zoals we al zeiden, mobiliseren.” 

1: “Goed, dan gaan we nu de plus- en mintekens bespreken die jullie hebben gezet bij de artikels 

die ik jullie heb opgegeven. Dat waren […]. Ik stel voor dat we beginnen met het eerste artikel, 

over de Street Action coaches. Wat hebben jullie daarbij geschreven?” 

2: “Dat sprak me niet echt aan om te lezen, hoewel het eigenlijk om een heel tof thema gaat. Het 

spreekt weinig tot de verbeelding. Ze hadden er beter een prentje bij gezet. Het gaat om jonge 

mensen die worden aangezet tot sporten en bewegen. Zet daar dan toch een foto bij. Zorg dat het 

aanspreekt.” 

“Het is ook veel te formeel geschreven. De verwoording is heel slecht. Het is een 

geschiedenisverhaal; eerst dit, dan dat. Bijvoorbeeld “dit past perfect in het kader van”; welke 

Bomenaar of welke jeugd leest op die manier?” 
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“Ik vind dat ze de klemtoon totaal verkeerd gelegd hebben. Ze hebben de klemtoon gelegd op de 

nieuwe coaches, maar ze zouden eigenlijk de klemtoon eerder moeten leggen op we nodigen 

jongeren uit om te komen sporten.” 

1: “Dus eigenlijk weer het aspect van mensen aanspreken, mobiliseren en het persoonlijker 

maken? Het meer op jij richten dan op ik?” 

2: “ Ik had het ook nuttiger gevonden als men er bijvoorbeeld foto’s van voorbije activiteiten had 

bijgezet. En dan in het groot erbij: “Kom jij mee sporten?”. Dat zou mij nuttiger lijken dan dit.” 

“Ook de structuur van het artikel. Pas in de laatste alinea, in twee zinnen vraagt men of je erbij 

wil zijn en waar je daarvoor moet zijn.” 

“En dat is eigenlijk de essentie van de tekst. In feite doet de eerste, grootste paragraaf er niet toe. 

Dat is heel de geschiedenis van hoe men ertoe is gekomen. […] Maar de essentie is eigenlijk 

alleen het laatste.” 

“En je wil die mensen [nieuwe coaches] niet aan het werk zien. De bedoeling is dat je zelf gaat 

sporten.” 

“We hebben nu heel dat artikel gelezen. Maar als ik het niet had moeten lezen, had ik het ook 

niet gedaan. Bij het eerste deel van dit onderzoek, bij het doorbladeren, was dit het eerste artikel 

dat ik oversloeg. Zelfs het artikel over de begraafplaats heb ik wel gelezen. […]” 

“Ik denk ook heel de tijd: kom to the point.” 

1: “Korter en krachtiger?” 

2: “En het moet ook persoonlijker. Het gaat de hele tijd over negen nieuwe begeleiders. Laat eens 

zien wie dat zijn, met een foto erbij. […] Daar maakt het ook persoonlijker voor de Bomenaar.” 

“Ik vind het ook echt niet zo tof geschreven.” 

“Het heeft totaal zijn doel gemist.” 

1: “Ok, maar dus inhoudelijk wel interessant? Of het had op zijn minst interessant kunnen zijn?” 

2: “Ja, het was ook echt het enige element dat echt alleen voor de jeugd was.” 

1: “Ok, is er nog iemand die daarover iets wil zeggen? Nee? Dan gaan we over naar de het artikel 

op p. 15 “Jong talent”, over de muziekvoorstelling.” 

2: “Ik heb daar “te lang’ bij geschreven.” 

“Ik heb er net bij geschreven dat het goed is dat het zo kort is.” 

“Ik vond vooral de eerste zin te lang.” 

“En dat is nu misschien maar een detail, maar dat laatste zinnetje “Je kunt …”. Ik vind dat totaal 

niet aantrekkelijk. Schrijf gewoon: “Tickets daar te verkrijgen”.  

[…] 

“Het gaat ook bijna de hele tijd over de academie, maar de essentie is “kom naar onze jongeren 

kijken”. […] Kort en bondig.” 

“Dit artikel heeft wel een foto, dat vind ik wel tof. En er zit ook wat kleur bij, dat vind ik wel ok.” 
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“Dat is inderdaad wel opvallend en “Jong talent” is een goede titel. Dat is nu eens korte en 

bondige titel, maar de uitleg erna klopt niet.” 

“Dat viel toch nog wel mee?” 

“We hoeven nu ook niet alles af te breken hé.” 

“Is er ook een reden waarom dit artikel in het geel staat. Is dat het belangrijkste?” 

1: “Dat is gewoon de huidige vormgeving.” 

2: “Ik vind dat ze dat meer zouden moeten doen. Gewoon wat kleur erbij, dat is toch veel toffer.” 

1: “Dus voor jou lijkt het nu alsof dat het belangrijkste artikel is, omdat het in het geel staat?” 

2: “Ja.” 

1: “Ik denk persoonlijk niet dat dat de bedoeling. Is heb Het Blad natuurlijk niet zelf geschreven, 

maar…” 

2: “Die lay-out spreekt veel meer aan dan de rest van het boekje.” 

“Dat springt eruit.” 

“Al de rest is wit, met een streepje ertussen om het af te scheiden. Voor de rest is er niet veel. 

Pagina zes en zeven bijvoorbeeld, Eén artikel heeft een achtergrond, bij twee is er een logo 

toegevoegd, maar voor de rest is dat simpelweg tekst, tekst, tekst. En vanachter heb je dan een 

achtergrond, foto’s, verschillende groottes van de cijfers, dat spreekt ook aan. Dat brengt er wat 

speelsheid in.  

1: “Ok.” 

2: “Ik wil daar nog wel een detail aan toevoegen: “Je kunt…”.  

“Ik zou “Je kan” gebruiken.” 

“Of “U kan’.” 

“Ik denk wel dat er mensen zijn die zich daaraan storen.” 

“Ja, ik heb het ook aangeduid.” 

1: “En bedoelen jullie dan de “je” of het feit dat er “kunt” staat in plaats van “kan”?” 

2: “Ik vind dat “Je kunt” niet goed klinkt.”: “Je kan” of “U kan”. “Je kan” is ok.” 

“Die laatste zin moet echt uitnodigend zijn. “Tickets daar te verkrijgen”,” 

1: “ Ik denk dat men het op die manier heeft aangepakt, om er net weer een persoonlijk toets aan 

te geven. Dat staat dan misschien wel in contrast met de formele taal, waarover jullie het al 

hadden bij het eerste artikel.” 

2: “Met het “hoogstaande programma” dat ze aanbieden, staat dat wel in contrast, ja.” 

1: “Er is dus volgens jullie sprake van een stijlbreuk?” 

2: “Ja, absoluut.” 
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1: “Ok, goed. Is er nog iemand die daarover iets kwijt wil?” 

2: “Misschien moet men iets meer vertellen over die medailles.” 

“Goh, dat staat er wel al bij hé.” 

“Ja, dat is inderdaad ok.” 

1: “Goed, dan kunnen we overgaan naar het laatste artikel/rubriekje “En ook nog:”. 

2: “Ik heb dat al aangehaald eigenlijk hé, wat ik daarvan vind. Dat zijn korte artikels, die ze meer 

zouden moeten structuren: dat is er te doen, dan en dan even een korte uitleg. Nu lijkt het of 

men iets maar gewoon op het volgende lijn heeft gezet, omdat het niet meer op het eerste lijntje 

kon. Ik vind dat een datum bijvoorbeeld echt wel op één lijn kan.” 

“Ik vind het wel kort en bondig. Als je gewoon het vetgedrukte leest, weet je wel waarover het 

gaat.” 

“Dat is wel zo.” 

“Weet jij wat dat laatste is, “Achter de wolken”? 

“Nee, dan moet je inderdaad wel verder lezen.” 

“Dat vind ik jammer. “Achter de wolken”, ik weet eigenlijk echt niet wat dat is.” 

“Dat is waarschijnlijk een theatervoorstelling.” 

“Of gewoon: “Theatervoorstelling achter de wolken”. 

“Dit zijn de activiteiten in Boom. Als je mensen wil mobiliseren, waarom staat dat dan bij “En ook 

nog;”?” 

“Een aparte pagina met de datums, een soort van kalender, dat zou leuk zijn. En zoals ik al zei, 

moeten er meer verwijzingen in staan naar aanspreekpunten waar je meer info kan verkrijgen. 

Niet iedereen beschikt over internet. Dan moet je al naar het gemeentehuis om te zoeken naar 

aanspreekpunten. Je moet iedereen aanspreken, dus ook ouderen, mensen die niet mee zijn met 

het internet. Ze kennen wel een datum en een locatie, maar meer ook niet.” 

“Een kalender zou inderdaad wel mogen.” 

“Ja, inderdaad, en ook de rubriek “En ook nog;” zou ik anders noemen. “En ook nog” impliceert 

meteen dat het niet zo belangrijk is.” 

1: “Dus jij zou eerder tien grote punten uitwerken, in plaats van vijf grote en vijf kleintjes?” 

2: “Je kan er ook perfect vier pagina’s van maken.” 

“Ik vind het wel goed zo.” 

“Het mag van mij best zo kort zijn hoor.” 

“Het hangt ervan af. Als men er een kalender in brengt, kan men dat hierin verwerken. […]” 

1: “Ok.” 
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2: “Ik heb nog een kleine opmerking. Bij punt negen heb je Kandarock. Dat vond ik eigenlijk het 

enige dat echt naar jeugd gericht is. Ik vind dat jammer dat het pas bij puntje negen wordt 

vermeld.” 

“Het artikel over de DJ-battle is ook voor jeugd.” 

“Ja, inderdaad. Maar naast die twee, is er niets meer.” 

“En “Jong talent”.” 

“Ja, inderdaad, maar dat is niet echt voor de jeugd.” 

“Jongeren zijn daar ook welkom. Dat is de muziekschool.” 

“Dat is waar, maar dat artikel lees je toch niet als jongere? Dat aritkel over de DJ-battle en over 

Kandarock, dat zijn de enige twee die voor mij als jongere interessant zijn.” 

“En er gewoon meer sport in brengen, zoals in het artikel over de Street Action coaches. Meer 

beeld bij woord, en inderdaad ook de verwoording kort en bondiger.” 

1: “Je mist dus artikels die specifiek naar jongeren gericht zijn, maar zou je zo ver gaan om een 

aparte rubriek in te voegen voor jongeren?” 

2: “Nee.” 

“Bwa.” 

“Je kan dat wel doen. Als bijvoorbeeld Chiro Contact een quiz organiseert, of er vindt een fuif 

plaats, dan mag dat er ook ergens inkomen.” 

“Misschien is een jongerenpagina wel interessant.” 

1: “Ok, is er nog iemand die iets kwijt wil?” 

“Ok, dan heb ik nog een aantal onderwerpen die ik even wil overlopen om na te gaan of we die al 

hebben behandeld of niet. Dat zal nog een paar minuutjes duren, en dan denk ik dat we kunnen 

afronden.” 

2: “Ik wil toch iets anders aanhalen. Ik vind het goed dat De Steiger een Facebook-pagina en 

dergelijke heeft. Maar misschien kan men ook een platform voorzien voor Het Blad. Er is 

uiteindelijk iemand voor de communicatie aanwezig. Die kan af en toe iets op Facebook posten 

dat te maken heeft met een artikel over Boom.” 

“De gemeente Boom heeft wel een Facebook-pagina.” 

“Ok, maar dat is de gemeente Boom. En niet iedereen heeft de gemeente Boom [op Facebook].” 

“Dus je wil nog een aparte pagina voor Het Blad?” 

“Misschien kan Het Blad wel aanhalen dat er een Facebook-pagina van de gemeente is.” 

“Dat is wat ik wil zeggen. Het Blad is het medium dat naar de burger spreekt. […] Informatie is 

vaak ook te vinden op de website, maar dat interesseert veel mensen niet. Ook moet je dan altijd 

de website doorzoeken. Als je een Facebook-pagina voorziet, … Er is uiteindelijk toch iemand 

aanwezig voor de communicatie.” 

1: “Dan is dat in principe een kleine moeite?” 



 

106 
 

2: “Er is tweemaandelijks een blad waarin heel wat artikels staan. Als men bijvoorbeeld één à 

twee keer per week een artikel uit Het Blad kort zou toelichten, of een verwijzing zou maken 

naar het nationale nieuws, …” 

“Maar zou jij dan nog een aparte Facebook-pagina voor Het Blad aanmaken? 

“Ja.” 

“Maar waarom?” 

“Dat is de persoon van Het Blad die daarmee bezig is hé.” 

“Ja, pas op, meerdere pagina’s van de gemeente, dat is verwarrend. En mensen vinden dat niet 

altijd ok hoor.” 

“Ik denk niet dat dat een meerwaarde is. Zou jij dat dan doen, de Facebook-pagina van Het Blad 

opzoeken?” 

“Als dat gepromoot wordt naar de jeugd, wel ja, vanuit de scholen.” 

“Niemand gaat dat doen hoor. Ik zou het wel nuttig vinden, als ze bij de nuttige adressen een link 

zouden zetten naar de pagina van de gemeente Boom. Bijvoorbeeld: “Word lid van de Facebook-

pagina van de gemeente Boom!”.” 

“Of dat de maker van Het Blad wel de mogelijkheid heeft om berichten te posten.” 

“En dat men post op de pagina van de gemeente Boom dat er een nieuwe editie van Het Blad 

verschenen is.” 

1: “Vinden jullie dat Het Blad online beschikbaar moet zijn, zodat je het online kan 

doorbladeren?” 

2: “Men kan dat eventueel op de website van de gemeente zetten, waarom niet?” 

1: “Vervolgens, wat de thema’s van Het Blad betreft, daar hebben we het al over gehad. Welke 

thema’s er vermeld worden, en welke niet, of er thema’s zijn die jullie missen, … 

2: “Meer sport en jeugd.” 

1: “Ja, sport en jeugd, ok. Dan wat de rubrieken betreft, hebben we het erover gehad om 

eventueel een aparte rubriek voor jongeren te introduceren, maar daar waren jullie ietwat 

verdeeld over.” 

2: “Misschien meer cultuur en kunst.” 

“En ook die column eventueel.” 

“Bijvoorbeeld die foto uit de oude doos, dat die er meer wordt bij betrokken. En wat kunst 

betreft, misschien eens het verhaal achter een mooi beeld vertellen, zoals bijvoorbeeld de 

wandelbrug naar Klein-Willebroek of de kerk van Boom.” 

“Of De Schorre, zoals het vroeger was.” 

“Gewoon meer structuur aan Het Blad geven.” 

“Inderdaad, er zit geen structuur in. Wat men ook kan doen, is bijvoorbeeld de naam “Actueel” 

aanpassen. Het gaat immers niet om actueel nieuws.” 
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“Ik heb de indruk dat men telkens een aantal berichten in Het Blad moet zetten en dat ze die 

proberen te verdelen onder de bestaande rubrieken.” 

“Een rubriek over vroeger, een rubriek over wat er gebeurd in de gemeente, een jeugdpagina, en 

al die elementen samenvoegen en dan krijg je…” 

1: “Meer structuur, meer duidelijk afgelijnde rubrieken?” 

2: “Ja.” 

1: “Ok. Wat het gebruik van foto’s, illustraties en kleuren betreft, daar hebben we het ook al over 

gehad.” 

2: “Dat moet echt veel meer. En ook uit Boom zelf.” 

1: “De foto’s, bedoel je?” 

2: “De foto’s en beelden, ja.” 

“Dus niet alleen die vrouw die daar met haar mandje van Oxfam staat.” 

1: “En dus ook de inhoud van de artikels duidelijk maken aan de hand van de foto’s?” 

2: “Ja.” 

“En ook via de titel.” 

“De titels concreter en ook meer beeld.” 

1: “En vinden jullie dat er meer afbeeldingen in moeten komen, of vooral meer geschikte 

afbeeldingen?” 

2: “Beide.” 

“Ik vind dat ook wel.” 

1: “Er is dus in verhouding te veel tekst momenteel.” 

2: “Op de laatste pagina heb je vijf foto’s, dan is er weer een pagina met maar één foto, en dan 

zijn er ook nog pagina’s met alleen maar artikels.” 

1: “Dus opnieuw willen jullie meer structuur, meer eenheid?” 

2: “Ik zou er wel niet altijd een foto bij zetten, alleen maar als het een toegevoegde waarde is.” 

“Ja, dat wel.” 

1: “Ok.“ 

[…] 

2: “Ik vind het stom dat ze bij het artikels over rookmelders, gewoon een foto van een 

rookmelder zetten.” 

“Een gigantische rookmelder.” 

“Iedereen weet wat een rookmelder is.” 

“Helmut [Lotti] is wel goed. Dat is een bekend gezicht, dus dat spreekt aan.” 
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[…] 

1: “De formulering van de tekst en de lengte van de artikels, daarover hebben we het ook al 

gehad. Ik heb eigenlijk twee stemmen gehoord. Enerzijds vinden jullie het soms te simpel. 

Anderzijds vinden jullie het taalgebruik soms te zwaar en archaïsch.” 

2: “Dat vind ik zeker. Niet per se te simpel, maar dingen als “je kunt”, dat stoort mij.” 

1: “Er mag dus voor jou wel een zekere graad van formeelheid in zitten?” 

2: “Ik vind dat men soms wat meer to the point zou mogen komen.” 

“In het eerste artikel bijvoorbeeld [over de Street Action coaches], heb ik één zin aangeduid: 

“Inmiddels zijn ze ..;”. Die zin klopt gewoon niet en die is veel te lang. Dat leest niet vlot. 

1: “Dus vlotter en beknopter taalgebruik.” 

2: “Ja, en correct taalgebruik.” 

1: “En vinden jullie dat het taalgebruik zou moeten worden aangepast per artikel naargelang de 

doelgroep?” 

2: “Ja, dan krijg je meer afwisseling.” 

“En wat ze ook vaak doen, is met een zin beginnen, daarna een komma zetten, nog wat 

informatie erbij, en dan pas met het werkwoord verdergaan [cfr. tangconstructie]. Dat leest niet 

vlot.” 

1: “En vinden jullie het soms moeilijk om bepaalde artikels te begrijpen, omdat je er totaal geen 

voorkennis over hebt?” 

2: “Nee, dat vond ik nu niet.” 

“Nee” 

1: “Ok. En als er bijvoorbeeld wordt verwezen naar eerdere artikels of algemene kennis, 

waarvan ze uitgaan dat iedereen ze kent, maar dat dat toch niet zo is? 

2: “Ik persoonlijk niet.” 

“Soms heb ik dat wel. Ik weet dat ik soms wel dat gevoel heb.” 

[…] 

1: “De omvang van Het Blad, daarover hebben we het ook al gehad. Jullie waren er redelijk 

unaniem over dat de omvang van zestien pagina’s goed is. 

2: Ja, als er dan beknoptere artikels in komen te staan.” 

1: “Ja, zodat er in die zestien pagina’s meer concrete en nuttige informatie te lezen krijgt. En 

vinden jullie het formaat goed, of zouden jullie bijvoorbeeld liever een maatje kleiner hebben?” 

2; “Nee, ik lees graag zo.” 

“Nee, zo is beter.” 

“En ook voor de iets oudere mensen.” 
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“In de brievenbus valt dat ook meer op. […] Je krijgt ook meer het kranteffect.” 

1: “Over de verschijningsfrequentie hebben we het ook al gehad. Dat is momenteel om de twee 

maanden. Voor diegene die Het Blad kennen, vinden jullie dat het regelmatig verschijnt, dus 

effectief om de twee maanden?” 

2: “Nog niet op gelet.” 

1: “Het is zo dat Het Blad soms maar na drie maanden verschijnt, omdat er maar één 

communicatieambtenaar is, maar dat heeft jullie nog niet gestoord?” 

2: “Nee.” 

“Ik vind wel dat het regelmatig moet verschijnen voor de mensen die het effectief elke keer 

lezen. Ook voor de kalender. Als je wil dat die nuttig is, moet die regelmatig verschijnen, want 

mensen rekenen erop.” 

1: “Wat er soms ook verschijnt, zijn thema-edities, zoals rond Boom Jaarmarkt of Mano Mundo.” 

2: “Dat is tof, dat men daarop inspeelt.” 

1: “Dat zijn meestal dunnere bladen of bijlagen.” 

2: “Dat is leuk.” 

1: “Ok. Wat de beschikbaarheid betreft. Momenteel is de enige manier om aan Het Blad te 

geraken de ronddeling via de brievenbussen. De Bomenaar moet het dan uit zijn brievenbus 

halen en bijhouden. Maar zouden jullie Het Blad meer lezen, mocht het ter inzage liggen in het 

gemeentehuis, bij de dokter, bij de tandarts, eventueel in horecazaken?” 

2: “Dat zou niet slecht zijn.” 

“Ja, inderdaad bij de dokter.” 

“Dan heb je toch niets anders te doen dan wachten.” 

“[…] En als er een probleem is, ga je toch meestal op raadpleging binnen de gemeente. Die 

medische boekjes die interesseren je niet altijd. En dan kan je toch te weten komen wat er in de 

gemeente gebeurt. Ja, waarom niet.” 

“Ja, en online ook.” 

1: “Dus toch wel online. En ik denk ook aan verdeelpunten, zoals de kastjes in Antwerpen 

waaruit je Zone 03 kan meenemen.” 

2: “Dat gaat alleen maar de papierhoop vergroten.” 

1: “Dat bedoel ik, zou het een meerwaarde betekenen, zou dat ervoor kunnen zorgen dat je Het 

Blad meer leest?” 

2: “In Boom staat dat op plaatsen waar veel mensen komen. Waar zou je dat in Boom doen?” 

1: “Aan de bushaltes bijvoorbeeld.” 

2: “Dat heeft niet zo veel zin.” 

“En het valt ook wel al bij iedereen in de brievenbus.” 
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1: “Dus zou het een meerwaarde zijn?” 

2: “Nee, niet voor Boom. Wel een digitaal platform, denk ik. Dan kan je dat ook via een 

smartphone bekijken. De jeugd gaat het gemakkelijk lezen, als ze een QR-code hebben of het via 

hun Facebook kunnen raadplegen.” 

1: “Dus moderniseren bij de gemeente?” 

2: “En dat is ook niet zo veel werk, want het wordt uiteindelijk allemaal digitaal doorgestuurd 

naar de drukker. Dus ze hebben het digitaal beschikbaar. Dan heb je de keuze hoe je het leest, en 

dat spreek weer meer aan.” 

1: “Goed. Over het imago en het verwachtingspatroon hebben we het ook al gehad. Ik heb aan 

jullie gevraagd of jullie vinden dat Het Blad zich echt naar iedereen richt. Of hebben jullie eerder 

het gevoel dat her bijvoorbeeld eerder voor ouder publiek is? 

2: “Ik heb dat gevoel ja, dat dat echt naar oudere mensen gericht is.” 

“Ja, ik ook.“ 

1: “En bij oudere mensen, denk je dan echt aan senioren, of bijvoorbeeld eerder aan mensen met 

kinderen? Geen studenten?” 

2: “Ja, niet voor onze leeftijd.” 

“Ik denk dat het pas aanspreekt vanaf een leeftijd van 40 jaar ongeveer, een aantal artikels 

uitgezonderd, zoals het artikel over de bouwpremies.” 

“Het is niet dat wij Het Blad vastnemen om te beslissen wat je het volgende weekend gaat doen;” 

1: “Wat jij zegt is waar. Er staan best wel wat artikels in voor een jonger publiek. Maar als je het 

idee hebt dat Het Blad niet voor jou is, ga je die ook niet lezen.”  

2: “Daarom is zo’n jeugdrubriek wel interessant. Dan weet je dat er altijd iets in staat voor 

jongeren.” 

“Het moet een spreekbuis worden. Daarom dat men mensen uit Boom zelf moet laten spreken, 

de gemeenteraad laten spreken, iemand bekend uit Boom, soms eens een verhaal vertellen, 

bekendmaken wat er te doen is, sport erbij betrekken, activiteiten, er een beetje spel in brengen, 

… En op die manier ga je iedereen bereiken, want de artikels met een doelgroep van ouderen of 

minderbedeelden, die blijven er ook in. Je moet iedereen trachten te bereiken.” 

1: “De enquêtes onder de Boomse jeugd hebben uitgewezen dat heel wat jongeren Het Blad 

gewoonweg niet kennen. Die trend bevestigt zich hier ook, want de helft van de aanwezigen 

kende het niet. Dan vraag ik mij af of zo’n extra rubriek ervoor gaat zorgen dat die mensen dat 

wel gaan lezen.” 

2: “Nee, dat niet, denk ik.” 

“Maar dat kan ook heel gemakkelijk bespreekbaar gemaakt worden op school.” 

“Er is niet één ingreep die ervoor gaat kunnen zorgen dat ineens iedereen Het Blad leest. Maar 

kan wel een stimulans zijn om het te blijven lezen, omdat je na een tijdje weet dat die rubriek er 

in staat. 
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1: “Maar ik zou nog een stap verder durven te gaan door ons af te vragen of zo’n blad wel het 

mest geschikte medium is om jongeren te bereiken.  

2: “Als dat digitaal platform wordt voorzien, en het in de scholen wordt gepromoot, en als de 

jeugdbewegingen meer betrokken worden, en sportorganisaties …” 

“Daar ligt ook wel ook probleem bij de Jeugdraad van Boom. Boom heeft een jeugdraad, en ik 

woon al heel mijn leven in Boom, maar ik ben nog nooit in contact geweest met de jeugdraad. 

Hebben jullie ooit al eens iets gehoord van wat de activiteiten zijn voor de jeugd in Boom? En in 

denk niet dat dat de hoofdtaak is van Het Blad, maar dat de jeugdraad meer moet tussenkomen.” 

“De Jeugdraad is een kliek van mensen uit jeugdbewegingen, maar jongeren die bijvoorbeeld 

meer aangesproken worden door sport, worden heel moeilijk bereikt door de Jeugdraad. […] 

Dus die spreekbuis moet weeral breder, zodat jongeren die meer aangesproken worden door 

andere dingen [dan de jeugdbeweging] ook bereikt worden, in interactie met bijvoorbeeld 

sportclubs. Bij de Jeugdraad moet daarrond gewerkt worden. En van daaruit moet input gegeven 

worden, ook naar het gemeenteblad.” 

“De communicatieambtenaar zou ook moeten praten met de mensen van de jeugdraad om te 

vragen wat ze op hun programma hebben staan. Ik ben laatst bijvoorbeeld naar een stand-up 

comedy-show geweest van de Jeugdraad. Maar slechts via via ben ik het te weten gekomen.” 

1: “Dus de conclusie is: we behouden Het Blad als kanaal naar jongeren toe, maar enerzijds meer 

input van verschillende organen en anderzijds ook een soort van digitaal platform creëren, dat 

aanvullend werkt.” 

2: “En de voorpagina moet zeker ook aantrekkelijker worden. Als dit blad op de salontafel ligt, 

men een meer dynamische foto erop, dan zou ik het misschien wel vastnemen.” 

“Op deze voorpagina zou ik eerder een ander blad bovenop leggen, om die trieste foto niet meer 

te zien. Dat is misschien grof gesteld, maar het moet echt meer iedereen aanspreken.” 

1: “De eerste indruk is alles, toch? Ok, dan denk ik dat wij het gesprek stilaan kunnen afronden. 

Ik vraag jullie nog één keer of iemand iets kwijt wil… Nee? Ok, dan wil ik jullie heel erg bedanken 

[…]” 

 


