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ABSTRACT 
 

Digitalisering neemt alsmaar toe in de maatschappelijke dienstverlening. Maatschappelijke 

organisaties proberen digitale communicatiekanalen in te zetten om hun cliënten te bereiken, 

maar er ontbreekt vaak een duidelijke structuur om dit te doen. Het OCMW Gent heeft de 

vraag gesteld om onderzoek te verrichten rond deze problematiek. In dit onderzoek werd 

nagegaan hoe een maatschappelijke organisatie door middel van digitale 

communicatiekanalen de drempel kan verlagen voor potentiële cliënten om bij hen binnen te 

stappen. 

In dit onderzoek is op een inductieve wijze een theorie ontwikkeld via de grounded theory 

approach. Daarnaast is er gekozen voor een kwalitatieve benchmarkanalyse. Via deze 

vergelijkende analysemethode zijn best practices van maatschappelijke organisaties 

gezocht. De data zijn verzameld via semigestructureerde interviews. Zes personen van vijf 

verschillende maatschappelijke organisaties verspreid in België en Nederland zijn hiervoor 

ondervraagd. Twee personen behoren tot dezelfde organisatie. 

Op basis van de data is er een theorie ontwikkeld. Bevindingen tonen aan dat er verbanden 

zijn tussen de gevonden best practices voor digitale communicatie, cliëntgerichte 

communicatie en het aantrekken van potentiële cliënten. Onder de best practices voor 

digitale communicatie zijn vier domeinen onderscheiden die elk een impact hebben op 

cliëntgerichtheid. Ten eerste blijkt een doordachte kanaalstrategie essentieel. Ten tweede 

investeert de organisatie best in opleidingen en infrastructuur voor cliënten. Ten derde zijn er 

een aantal principes gevonden die de dienstverlening meer op maat van de klant kunnen 

maken. Tenslotte valt er nog winst te halen uit data en op basis van die data kan de 

organisatie haar marketingstrategie verbeteren. Deze vier domeinen zijn nogmaals 

opgesplitst in kleinere concepten. Op basis van deze concepten zijn er aanbevelingen op 

vlak van digitale communicatie aan het OCMW Gent voorgesteld. Een samenvatting van 

deze aanbevelingen is terug te vinden in Bijlage IV.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Introduction 

Technology is changing the way organizations work. Customers are spending a lot of time 

online and organizations are looking for ways to respond to this behaviour. Besides that, 

public service organizations are looking for ways to implement digital solutions in order to 

enhance their services and how to improve their interaction with customers through digital 

channels. After all, digital channels allow organizations to increase their points of contact with 

customers and to improve their interaction with them.  

OCMW Gent is a social welfare organization and asked to perform research concerning the 

potential of digital communication for their services. More specifically, they expressed 

interest in how digital communication channels can lower the bar for their customers to 

contact them and to make use of their services. The literature around this topic appeared to 

be scarce. However, literature was consulted before and during the research to gain insight 

in topics related to the problem such as digital marketing, public service and marketing 

towards vulnerable target groups. 

Objective 

The primary purpose of this research is to answer the question that was asked by OCMW 

Gent. The secondary focus is to supplement the literature about this problem. Additionally, 

the results and recommendations found in this research may serve as a source of inspiration 

for other social welfare organizations. Two research questions were set up to guide the 

researcher towards finding a solution. 

1) How do organizations similar to OCMW Gent already make use of digital communication 

towards their customers?  

2) How does OCMW Gent have to make use of digital communication in order that their 

customers will be more likely to contact OCMW Gent? 

The first question aims to look for practices that other social welfare organizations use in 

order to communicate with their customers. This creates a view about practices concerning 

communication that are used in the social sector and serves as a source of inspiration for the 

second research question. The second research question concerns looking for best practices 

and solutions for OCMW Gent to reach their target group through digital channels. 
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Methodology 

Best practices about digital communication among social welfare organizations were found 

through qualitative benchmarking. Data were collected using semi-structured interviews with 

six key informants who were a member of a social welfare organization. Two key informants 

were a member of the same organization. The interviews were conducted using multiple 

methods. Five interviews were performed by phone and one interview was performed by 

video call. In total five different social welfare organizations located in Belgium and the 

Netherlands were consulted. The social welfare organizations were selected based on set 

criteria. First, they had to have a mission that was similar to the one of OCMW Gent. Second, 

the target group had to be similar to the one of OCMW Gent. Third, the organization had to 

be situated in Belgium or the Netherlands. Additionally, the data were used to develop a 

theory in an inductive way based on the grounded theory approach.  

Results and conclusion 

A theory was crafted based on the data. This theory describes that the best practices related 

to digital communication have an impact on the customer orientation of the communication. 

Implementing these best practices turns out to make the communication services more 

customer oriented. Subsequently, the level of customer orientation of the communication 

services appears to be related to the attraction of potential customers.  

In this research four areas have been found in which social welfare organizations can 

improve in order to make their services more customer oriented and attract more customers 

in the end. The first area is about channel strategy. A well thought-out channel strategy is 

proven to be fundamental. Therefore, public organizations should focus their (marketing) 

efforts on the right channel in order to fulfil their customers’ needs. The second area 

concerns improvement of digital skills and investment in (digital) infrastructure. This provides 

opportunities for both customers and employees to work more in a digital environment. The 

third area is about some principles that focus on tailoring the provided services to the 

customers’ needs. The last area concerns making use of digital information. The data that 

can be extracted by using web analytics and social media monitoring tools is often 

overlooked. However, it turns out that this data can provide useful insights which these 

organizations can use to improve their marketing strategy. All these areas appear to lead to 

more customer oriented social services and are divided into smaller concepts. A list of 

recommendations for OCMW Gent was constructed based on the found concepts. These 

recommendations try to answer the question that was asked by the OCMW Gent. 

Keywords: digital marketing, public service, social welfare, digital communication, social 

media, grounded theory, benchmarking, e-governance, channel strategy  
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1. PROBLEEMSTELLING 
 

Digitale communicatie in opkomst 

Digitalisering is doordrongen in de samenleving. Allerlei vormen van instanties ondervinden 

een invloed van recente ontwikkelingen in de technologie. Ook overheidsinstanties beginnen 

meer en meer gebruik te maken van deze ontwikkelingen. Nieuwe digitale vormen van 

communicatie blijken een opportuniteit te zijn voor vele bedrijven, maar ook voor de overheid 

(De Goede, Kok & De Voogd, 2017). Transparante informatiedeling via digitale kanalen biedt 

mogelijkheden om interactie met klanten te verbeteren en idealiter om beter op de behoeften 

van de klanten in te spelen (De Goede et al., 2017). 

Vandaag de dag staat een digitale communicatiestrategie op het programma van veel lokale 

overheden. Het besef groeit dat ze via meerdere (digitale) kanalen of ‘multichannel’ hun 

contactpunten met klanten kunnen vergroten. Een groot aantal dienstverleners denkt 

vandaag in functie van het product in hun processen en organisatie (De Goede et al., 2017). 

Dit zaakgericht denken verdringt de focus op de klant naar een tweede plaats. Zo dreigt de 

dienstverlener diensten aan te bieden die niet voldoen aan wat de klant wil (De Goede et al., 

2017). 

Digitale communicatie als opportuniteit bij lokale overheden 

Sociale media en chat bieden de klant de mogelijkheid om in dialoog te treden met de 

dienstverlener, om zijn mening te uiten en om vragen te stellen over bepaalde diensten. 

Deze mogelijkheid tot dialoog biedt de dienstverlener op zijn beurt de kans om gebruik te 

maken van deze informatie en te luisteren naar de wensen van de klant. Beide partijen 

winnen als de organisatie sociale media verstandig weet te gebruiken (De Goede et al., 

2017). 

Overheden en bedrijven willen via communicatieprocessen vaak een grote groep mensen 

bereiken (De Goede et al., 2017). Cruciaal hierbij is dat bepaald wordt welke doelgroep 

relevant is, alsook hoe deze best aangesproken wordt. Sociale media vormen een manier 

om mensen binnen een bepaalde doelgroep te bereiken. De verschillende kanalen bieden 

flexibiliteit voor bedrijven omdat ze een groot aantal mensen kunnen bereiken of juist kunnen 

focussen op dialogen (De Goede et al., 2017). 

Bijvoorbeeld in Nederland hadden alle 390 gemeenten eind 2016 accounts op een of 

meerdere sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en/of Instagram (De Goede et al., 
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2017). Zo zijn ook bijna alle Belgische gemeenten actief op sociale media en contacteren 

inwoners steeds vaker de gemeenten via sociale media (Debast, 2019). 

Het onderzoek van VVSG & Socialemedia.be (2019) vermeldt dat 81% van de bevraagde 

kandidaten erkent dat hun gemeente op eenvoudige vragen antwoordt op sociale media. 

Deze eenvoudige vragen maken ook het grootste deel uit van het totaal aantal gestelde 

vragen. Toch blijven antwoorden van lokale overheden op klachten en meldingen achter in 

vergelijking tot de eenvoudige vragen. Daarnaast kent de online communicatie van 

gemeenten een verschuiving van openbare berichten naar privégesprekken (VVSG & 

Socialemediaburo.be, 2019). 

Steeds meer organisaties waaronder ook de overheid houden zich bezig met webcare 

(Weitzl, 2019; De Goede et al., 2017). Weitzl (2019) definieert webcare als “the act of 

engaging in online interactions with [complaining] consumers, by actively searching the web 

to address consumer feedback”.  Het onderzoek van VVSG & Socialemedia.be (2019) wijst 

uit dat 63% van de gemeenten de verantwoordelijkheid van webcare bij de 

communicatiedienst steekt. Deze dienst heeft in de meeste gevallen niet het budget en de 

tijd om zich in redelijke mate te organiseren voor de webcare (VVSG & Socialemedia.be, 

2019). 

Hoewel klanten meer vragen naar interactie via sociale media bij gemeenten, zijn er vaak 

nog onvoldoende structuur en middelen om een georganiseerde digitale dienstverlening aan 

te bieden (VVSG, & Socialemediaburo.be, 2019). 

OCMW 

Sinds 1 januari 2019 behoort het OCMW ook tot de administratie van de gemeente (VVSG, 

& Socialemediaburo.be, 2019). OCMW staat voor ‘Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn’ en is een instantie die in dienst staat voor het welzijn van alle burgers. Deze 

instantie zorgt voor sociale bijstand voor mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen en 

probeert hulp aan te bieden op maat van de klant (Belgische Federale Overheidsdiensten, 

2019).  

Problematiek van het OCMW Gent 

Het is relevant om in het kader van deze masterproef de probleemstelling van het OCMW 

Gent aan te halen. Deze instantie is verantwoordelijk voor de aanzet van deze masterproef. 

Zij vroegen om onderzoek te verrichten rond de problematiek van digitale communicatie voor 

hun diensten. Hieronder volgt een schets van de huidige problematiek. 
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Ze zijn een dienst binnen het OCMW Gent waarbinnen ze werken met leefloongerechtigde 

cliënten. Steeds vaker gebruiken de maatschappelijk werkers digitale kanalen in de 

communicatie met hun cliënten omdat de doelgroep moeilijk te bereiken is en ze potentieel 

zien in deze communicatiekanalen. Tot nog toe gebruikt deze dienst de kanalen zeer ad hoc, 

zit er weinig structuur in de werkwijze en is er onvoldoende kennis over het onderwerp. 

Vervolgens zijn ze op zoek naar manieren om de doelgroep meer informatie te geven en de 

vaardigheden op vlak van computer en smartphone te verbeteren. 

Hun ambitie is om te kijken naar hoe ze de drempel om binnen te stappen kunnen verlagen 

via digitale kanalen voor hun doelgroep. De specifieke doelgroep die ze willen bereiken is de 

volgende: de Gentse burger die een vraag heeft voor het OCMW Gent en nog geen 

begeleiding heeft binnen het OCMW. Aanvullend kijken ze ook naar hoe ze digitale kanalen 

kunnen inzetten om het contact met bestaande cliënten te verbeteren. 

De literatuur beschikt echter over beperkte informatie over hoe de overheid als 

dienstverlener via digitale communicatiemiddelen cliënten kan bereiken. De literatuur geeft 

wel aan dat er opportuniteiten liggen in deze opkomende kanalen. Dit biedt de kans om te 

onderzoeken hoe een sociale dienstverlener zoals het OCMW Gent deze nieuwe vormen 

van communicatie kan gebruiken opdat ze er positieve resultaten uit kunnen halen. 

Daarnaast focust het grootste deel van de literatuur op de algemene situatie bij gemeenten. 

Gemeenten hebben een spectrum aan bevoegdheden waarvan het OCMW er slechts 

enkelen vervult (Informatie Vlaanderen, 2019). Beide partijen werken samen in het sociaal 

beleid, maar vervullen er ieders een aparte rol (Informatie Vlaanderen, 2019). De specifieke 

organisatie van digitale kanalen voor het OCMW ontbreekt in de literatuur. Bovendien zijn de 

OCMW’s in theorie afgeschaft, maar in de praktijk is er een integratie van deze instanties 

met lokale besturen gebeurd en blijven ze een autonome rol hebben (Exello.net, 2019). De 

structuren van deze instanties zijn dus in verandering. 
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2. ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN EN ONDERZOEKSVRAGEN 
 

2.1 ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN 
 

Het hoofddoel van het onderzoek is om een oplossing te vinden voor het huidige probleem 

van het OCMW Gent: hoe moet deze organisatie haar digitale kanalen vormgeven om de 

drempel om binnen te stappen voor cliënten te verlagen? 

Het tweede doel is om met dit onderzoek de wetenschappelijke basis aan te vullen over de 

problematiek van digitale communicatie en lokale overheden. Deze masterproef bevat 

elementen die breder gaan dan het OCMW van Gent en die inspirerend kunnen zijn voor 

verder onderzoek. 

2.2 ONDERZOEKSVRAGEN 
 

Op basis van de vraag van het OCMW Gent en voortvloeiend uit de probleemstelling ligt in 

deze masterproef de focus op de volgende onderzoeksvragen: 

 

Hoe maken organisaties die gelijkaardig zijn aan het OCMW Gent reeds gebruik van digitale 

communicatiemiddelen om cliënten in hun doelgroep te bereiken? 

 

Hoe moet het OCMW Gent digitale communicatiemiddelen inzetten opdat de drempel voor 

hun cliënten verlaagt om bij hen binnen te stappen? 

 

‘Organisaties die gelijkaardig zijn aan het OCMW Gent’ zijn gedefinieerd in het deel 

‘methodologie’ van deze masterproef. Het zijn organisaties die een gelijkaardige missie 

hebben en een gelijkaardige doelgroep dienen als het OCMW Gent. 

 

Vervolgens duidt de eerste onderzoeksvraag op het zoeken naar methoden en technieken 

die andere organisaties gebruiken. Dit geeft een beeld van wat organisaties in het sociaal 

domein rond digitale communicatie gebruiken. Daarnaast dient het als inspiratie om de 

tweede onderzoeksvraag te beantwoorden. Deze tweede onderzoeksvraag focust op het 

zoeken naar best practices en oplossingen voor het probleem van het OCMW Gent rond het 

digitaal bereiken van hun doelgroep. 
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3. THEORETISCH KADER 

 
 
Dit theoretisch kader vormt het vertrekpunt voor het onderzoek. Het tracht de context te 

schetsen van de problemen die onderzocht worden op basis van een verkenning van de 

literatuur. Daarnaast worden enkele begrippen die relevant zijn voor het onderzoek 

uitgelegd. 

3.1 GROUNDED THEORY 

 

Dit onderzoek gebruikt elementen van de grounded theory approach. Deze keuze is 

gebaseerd op het feit dat deze kwalitatieve aanpak geschikt is om problemen te verkennen 

waar nog geen of weinig wetenschappelijke literatuur over is (Goulding, 2005). Grounded 

theory is een vorm van kwalitatief onderzoek waar de onderzoeker op een inductieve manier 

werkt. Hij verzamelt data en analyseert deze om er dan een theorie uit te ontwikkelen 

(Recker, 2013). Dit is tegengesteld aan deductieve methoden waar de onderzoeker vertrekt 

vanuit de theorie en dan op basis van die theorie zijn onderzoek uitvoert (Sekaran & Bougie, 

2016). Toch zijn er ook deductieve aspecten bij grounded theory mogelijk zoals vertrekken 

van de literatuur om er inspiratie uit te halen (Chun, Birk & Francis, 2019). Het ultieme doel 

van deze grounded theory aanpak is om een theorie te ontwikkelen en niet om hypothesen 

te testen (Recker, 2013). In dit onderzoek zal die ontwikkelde theorie de basis vormen voor 

enkele gevonden best practices. Deze best practices dienen dan als aanbevelingen voor het 

OCMW Gent en proberen mee de onderzoeksvragen te beantwoorden. 

 

In Figuur 1 is het proces van de grounded theory te zien. Bij grounded theory toetst de 

onderzoeker voortdurend zijn bevindingen af. Hij gaat niet lineair te werk, maar analyse en 

dataverzameling vloeien systematisch in elkaar over. De onderzoeker blijft inductief te werk 

gaan tot hij uiteindelijk een theoretisch raamwerk samenstelt waarbij de gevonden 

categorieën niet verder opgesplitst kunnen worden. Hij stopt m.a.w. op het punt waar verdere 

opsplitsing geen meerwaarde meer biedt (Wagner, Lukassen, & Mahlendorf, 2010). Meer 

uitleg over de precieze uitwerking van de grounded theory approach is terug te vinden in de 

delen ‘methodologie’ en ‘analyse’.  
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Figuur 1: Het proces van de grounded theory approach 

Bron: (Wagner et al., 2010) 

 

De literatuur wordt best geraadpleegd gedurende alle fasen van het onderzoek zoals bij de 

dataverzameling, analyse en discussie (Goulding, 2005). Bovendien is het ook aanbevolen 

om de literatuur te verkennen voor het uitvoeren van het onderzoek (Belk, 2007). Om die 

redenen zijn enkele inleidende begrippen opgenomen in dit theoretisch kader. Later bij de 

analyse, resultaten en discussie wordt de literatuur gebruikt om de empirische bevindingen 

te ondersteunen. 

3.2 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING IN VERANDERING 
 

Maatschappelijke dienstverlening is een van de kerntaken van de overheid naar de burgers 

toe (Noels, 2014). Onder deze dienstverlening vallen een aantal activiteiten. De voornaamste 

zijn financiële hulp, sociale tewerkstelling, voogdij over kinderen en alles wat te maken heeft 

met voorzieningen voor daklozen (Agentschap integratie & inburgering, 2020). In België is er 

sinds 8 juli 1976 ook de organieke wet van kracht die een aantal rechten en plichten i.v.m. 

welzijn van de burgers vastlegt (POD MI, 2018). Meestal zijn maatschappelijke organisaties 

opgericht vanuit een maatschappelijk initiatief en zetten ze zich in voor de samenleving 

(Waal, 2008). Het doel van maatschappelijke dienstverlening is om alle mensen een 

menswaardig bestaan te laten leiden (POD MI, 2015).  
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De laatste decennia ziet de maatschappelijke sector een verschuiving van burgers dirigeren 

naar luisteren wat zij willen en daarop inspelen (Denhardt & Denhardt, 2000). Ook Noels 

(2014) vertelt dat er in het verleden meer focus was op het beleid ten koste van de 

dienstverlening die op maat van de burger moet gebeuren. Burgers geven maatschappelijke 

dienstverlening immers mee vorm en bepalen mee het dienstenaanbod (Noels, 2014).  

 

De publieke sector heeft doorsnee een negatief imago bij de burgers vanwege de klassieke 

bureaucratische aanpak. Daarom zijn er ondertussen tendensen van maatschappelijke 

organisaties om te leren van de private sector omdat private organisaties meer blijken te 

focussen op klanttevredenheid op lange termijn (Noels, 2014). In de literatuur komt deze 

tendens om af te stappen van de klassieke aanpak en te leren van de privésector vaak 

terug.  

 

Zo is de  ‘new public management (NPM) approach’ een aanpak die kijkt naar hoe praktijken 

in de privésector in de sociale sector toegepast kunnen worden (Denhardt & Denhardt, 

2000).  Deze hervorming van de maatschappelijke aanpak ontstond als reactie op politieke 

uitdagingen (Schedler & Proeller, 2000). Schedler & Proeller (2000) geven in hun onderzoek 

aan dat de invulling van NPM afhangt van de uitdagingen die een bepaald land of een 

bepaalde regio wil aanpakken. Het principe van deze aanpak is om naar de burgers te 

luisteren en samen met hen op zoek te gaan naar een manier om de dienstverlening te 

verbeteren (Denhardt & Denhardt, 2000). 

 

Hoewel Pollit, Van Thiel & Homburg (2007) in hun onderzoek toegeven dat NPM nog zijn 

waarde kent in gebieden waar het nieuw is, pleiten ze voor een volgende fase in de 

maatschappelijke dienstverlening: e-governance. NPM overziet immers de mogelijkheden 

van IT voor de samenleving (Pollit et al., 2007). E-governance houdt in dat overheden gaan 

kijken naar waar ze informatie en communicatie technologie (ICT) kunnen invullen om het 

bestuur te verbeteren (Palvia & Sharma, 2007). 

 

Nog recenter vermelden Laenens, Mariën & Broeckx (2018) in hun onderzoek dat er een 

verschuiving van e-government naar open overheden en smart cities aan de gang is. Deze 

bestuursvormen kijken buiten het digitaliseren van communicatie ook naar hoe de 

digitalisering mee als een oplossing gaat dienen om maatschappelijke problemen op te 

lossen. In dergelijke strategie werken zowel de private sector als de publieke sector samen 

om digitale diensten te ontwikkelen (Laenens et al., 2018). 
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3.3MARKETING 
 

3.3.1 DIGITALE MARKETING 

 

Kotler & Armstrong (2010) definiëren marketing als het beheren van winstgevende 

klantrelaties. Het doel van marketing is om waarde te creëren voor klanten en in ruil daarvoor 

waarde terug te krijgen. Traditionele marketing beschouwt klanten als wezens die rationele 

beslissingen nemen (Schmitt, 1999). Toch is er in de literatuur kritiek tegenover deze 

traditionele marketingvisie en kijken organisaties meer en meer naar klanten als emotionele 

wezens. Moderne marketingtechnieken focussen op hoe ze zo goed mogelijk aan de 

(emotionele) noden van de klant kunnen voldoen om ervoor te zorgen dat hun producten 

en/of diensten gekocht worden (Van Wassenhove, 2016). Zo vertellen Straker & Wrigley 

(2016) in hun onderzoek over het ontwerpen van een emotionele strategie om de digitale 

connectie met mensen te versterken.  

 

Digitale marketing is een snelgroeiende tak van marketing en heeft voor een fundamentele 

disruptie in het traditionele marketingdenken gezorgd (Baltes, 2015; Van Wassenhove, 

2016). Zo bieden digitale media klanten nieuwe mogelijkheden in hun beslissingsproces. 

Oorspronkelijk probeerden organisaties de doelgroep zo impactvol mogelijk te bereiken 

binnen een bepaald budget. Nu verschuift deze focus echter naar hoe ze zinvolle inhoud 

moeten creëren opdat de doelgroep er verder rond communiceert (cf. content marketing). 

Daarna moeten ze ook reageren op signalen van deze doelgroep als deze ergens nood aan 

heeft (Van Wassenhove, 2016). 

 

Content marketing is een cruciaal element van digitale marketing (Baltes, 2015). Via content 

marketing probeert een organisatie content of inhoud aan te bieden aan klanten waar de 

klanten naar op zoek zijn (Baltes, 2015). Organisaties willen m.a.w. engagement aangaan 

met (nieuwe) klanten door de inhoud van hun diensten op maat van de klant te maken. Op 

die manier willen ze klantwaarde creëren. De klantperceptie van de waarde van (digitale) 

inhoud blijkt echter zeer onduidelijk te zijn (Rowley, 2008). Het is dus niet altijd duidelijk wat 

klanten in hun ogen als goede content beschouwen. Digitale content aanbieden die zo goed 

mogelijk bij de wensen van de klant aansluit, vormt een uitdaging voor bedrijven (Rowley, 

2008). 

 

Bovendien zorgen digitale kanalen ervoor dat product en distributie samensmelten (Van 

Wassenhove, 2016). Waar vroeger bv. een DVD en de distributie van deze DVD twee 
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verschillende onderdelen waren, zorgt de digitalisering ervoor dat deze twee onderdelen één 

worden. Zo is Netflix een streamingservice waar klanten een aanbod aan films, series, 

documentaires, enz. tegen betaling kunnen bekijken (Netflix België, 2020). Ook dit heeft een 

effect op hoe organisaties aan marketing doen (Van Wassenhoven, 2016).  

 

Voor de klant biedt digitale communicatietechnologie heel wat voordelen zoals gemak, meer 

toegang tot informatie, een breder aanbod aan producten, enz. (Tiago & Veríssimo, 2014). 

Daarbij komt ook dat netwerkeffecten het nut van deze kanalen nog eens versterken  (Tiago 

& Veríssimo, 2014). Dit zorgt ervoor dat klanten tegenwoordig anders beslissen over een 

aankoop. Digitale media bieden de klant meer transparantie en een gevolg van deze 

opkomende tak in de marketing (digitale marketing) is dat klanten nieuwe attitudes 

ontwikkelen (Van Wassenhove, 2016). 

 

Nick Burcher spreekt over drie categorieën als het gaat over online marketing: paid, owned 

en earned (Van Wassenhoven, 2016; Willaerts, 2018). De meeste online media zijn onder te 

brengen in deze categorieën (Willaerts, 2018). Paid of betaalde media zijn kanalen die 

gemaakt zijn door anderen en die een organisatie kan gebruiken om te adverteren. 

Voorbeelden hiervan zijn Google Ads, Facebook Ads of (online) kranten. Owned of eigen 

media zijn digitale middelen die in het bezit zijn van de organisatie zoals de website of eigen 

applicaties. Tenslotte zijn er de earned media. Dit gaat over wat er over de organisatie wordt 

gepubliceerd via allerlei kanalen en bevat vandaag ook wat er op sociale media zoals 

Facebook, Twitter en Instagram over de organisatie wordt gezegd. Het principe is dat het 

niet gekocht kan worden, maar dat de organisatie de aandacht van potentiële klanten moet 

verdienen via deze kanalen (Lovett & Staelin, 2016; Van Wassenhoven, 2016; Willaerts, 

2018). Earned media hebben potentieel een hoog rendement vergeleken met de andere 

types media, als de organisatie de aandacht van klanten via deze kanalen weet te trekken 

(Lovett & Staelin, 2016). 

 

Een organisatie moet bij haar digitale marketingplan beslissen in welke mate ze in deze 

media gaat investeren. Het succes van dit plan zal afhangen van hoe goed de organisatie 

erin slaagt om de mix van de drie types media te bepalen zodat het zo goed mogelijk voldoet 

aan de wensen van de klant (Van Wassenhove, 2016). Eigen media blijft echter het eindpunt 

van de drie types media. Via earned en paid media zorgt de organisatie ervoor dat klanten 

naar de eigen (digitale) omgeving worden geleid bv. naar de website (Van Wassenhove, 

2016). Dit is nauw verbonden met het begrip ‘kanaalstrategie’. 
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Een kanaalstrategie gaat over het beheren van een kanaalstructuur om ervoor te zorgen dat 

het hele kanaalsysteem efficiënt en effectief werkt (Palmatier, Stern & El-Ansary, 2016). 

Organisaties maken een stel strategische beslissingen over hoe ze hun eindconsumenten 

willen bereiken. Het product of de dienst gaat dan via een set kanalen die samen het 

kanaalsysteem vormen naar de eindklant (Palmatier et al., 2016). Deze masterproef focust 

op het inzetten van digitale kanalen om cliënten van maatschappelijke organisaties te 

bereiken.  

 

Steeds meer organisaties maken gebruik van digitale kanalen om hun producten of diensten 

aan te bieden (Vannucci & Pantano, 2019). Toch hebben consumenten graag de keuze 

tussen kanalen en geven ze aan menselijk contact te appreciëren bij hun aankoop (Vannucci 

& Pantano, 2019). Bovendien geeft het onderzoek van Rowley (2008) aan dat het ideale 

businessmodel voor organisaties met digitale content afhankelijk is van de balans tussen de 

portfolio’s die ze via verschillende kanalen aanbieden. M.a.w. een gepaste combinatie 

vinden tussen de kanalen, levert meer op voor de organisatie en de klant. 

 

Kortom, een doordachte kanaalstrategie stelt organisaties in staat om een competitief 

voordeel te halen (Palmatier et al., 2016).   

3.3.2 MARKETING EN KWETSBARE DOELGROEPEN 
 

Het OCMW Gent geeft aan een brede doelgroep te ondersteunen. Bovendien vermeldt het 

OCMW Gent ook cliënten te ondersteunen die weinig financiële middelen hebben en/of te 

maken hebben met sociale problemen. Daarom wordt de literatuur verkend rond hoe 

marketing deze doelgroepen kan aanspreken.  

 

Organisaties die een brede doelgroep aanspreken ondervinden moeilijkheden in waar ze 

best op focussen in hun marketingplan om de doelgroep zo doeltreffend mogelijk te bereiken 

(Thomas, 2008). Daarom is het relevant om de marketinginspanningen te prioriteren. Aan de 

hand van marktonderzoek gaat de organisatie bepalen waar ze de inspanningen het best 

leveren opdat ze een gepaste doelgroep bereiken (Thomas, 2008). Met marktonderzoek wil 

een marketeer informatie verzamelen over klanten en markten (Hague, Hague & Morgan, 

2004). De methoden die een marketeer bij marktonderzoek gebruikt zijn afhankelijk van het 

probleem dat hij onderzoekt en de context (Hague et al., 2004). Enkele voorbeelden van 

methoden bij marktonderzoek zijn enquêtes, observaties en interviews. 
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De doelgroep van het OCMW Gent bestaat voor een deel uit analfabeten en personen met 

weinig literaire competenties. Deze personen hebben moeite met het lezen en begrijpen van 

bepaalde concepten waardoor deze concepten gemakkelijker verwoord moeten worden 

opdat ze het verstaan (Viswanathan, 2010). Confrontatie met hun incompetentie op het vlak 

van lezen leidt in sommige gevallen tot emotionele reacties zoals angst (Viswanathan, 

2010).  

Deze groep met lage literaire competenties heeft ook een aantal cognitieve kenmerken waar 

de onderzoeker aandacht aan moet besteden (Viswanathan, 2010). Ten eerste denkt deze 

groep vaak in concrete concepten. Het kost meer moeite voor deze groep om abstracte 

begrippen te begrijpen. Ten tweede heeft de groep de neiging om te denken in afbeeldingen. 

Dit heet pictografisch denken en betekent dat geschreven tekst of slogans minder blijven 

hangen dan wanneer ze denken in de vorm van afbeeldingen (Viswanathan, 2010). 

Daarnaast  heeft de doelgroep de neiging om binnenwegen te nemen in hun 

beslissingsproces in vergelijking met het traditionele beslissingsproces dat mensen in het 

algemeen doen (Viswanathan, 2010). Dit houdt in dat ze soms al een beslissing nemen op 

basis van het herkennen van een concept en niet verder gaan nadenken over de 

achterliggende informatie die nodig is om te beslissing te maken (Viswanathan, 2010). 

Deze eigenschappen van een groep die relatief weinig toegang heeft tot middelen hebben 

ook implicaties voor hoe marketing deze groep kan bereiken. Ten eerste is het van cruciaal 

belang om als onderzoeker de context van deze doelgroep te begrijpen alvorens oplossingen 

te bedenken voor de groep. Daarvoor dient hij zijn percepties opzij te zetten en zo 

ongekleurd mogelijk te kijken naar de te onderzoeken doelgroep (Viswanathan, 2010). Ten 

tweede moet de onderzoeker rekening houden met kenmerken die in de vorige paragrafen al 

zijn aangehaald: het concreet en pictografisch denken, het beslissingsproces van de groep, 

enz. (Viswanathan, 2010).  

In het onderzoek van Thomas (2008) wordt marketing in de context van gezondheidszorg 

bekeken. Hoewel deze sector uniek is, toont het toch enkele gelijkenissen met de 

maatschappelijke sector. Zo zijn de organisaties meestal zonder winstoogmerk, moet de 

klant niet rechtstreeks betalen aan de organisatie, is het gebruik van marketingtechnieken 

nog eerder in een ontwikkelingsfase en werken ze beiden met een doelgroep die kwetsbaar 

is. Marketing biedt ook opportuniteiten voor organisaties die met kwetsbare groepen werken. 

Via marketingtechnieken zorgt een organisatie ervoor dat haar diensten meer zichtbaar 

worden voor klanten, dat klanten meer op de hoogte zijn van wat hun organisatie doet en dat 

zij nieuwe klanten aantrekken (Thomas, 2008). 
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Daarnaast geeft het onderzoek van Brenkert (1998) aan dat marketing rekening moet 

houden met ethische kwesties en zeker als het over kwetsbare groepen gaat. Deze groepen 

kunnen immers vatbaar zijn voor bepaalde marketingacties die voor een andere groep 

gunstig kunnen zijn (Brenkert, 1998). Het is relevant om deze groepen niet te benadelen.  
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4. METHODOLOGIE 
 

4.1 INLEIDING  
 

De keuze voor een bepaald type onderzoek zoals kwantitatief of kwalitatief onderzoek is 

afhankelijk van de onderzoeksvragen en niet van de preferentie van de onderzoeker. De 

onderzoeker dient dus de onderzoeksvragen als vertrekpunt te nemen voor beslissingen in 

het onderzoeksontwerp (Marshall, 1996).  

 

Zoals reeds aangehaald in het theoretisch kader wordt in dit onderzoek een grounded theory 

ontwikkeld. Deze theorieontwikkeling valt te zien als rode draad doorheen het onderzoek. 

Het vertrekt van de onderzoeksvragen en uiteindelijk wordt er een theorie ontwikkeld. Deze 

inductieve aanpak vereist een voortdurende afwisseling tussen analyse en dataverzameling 

en blijkt een geschikte aanpak bij topics die beperkt onderzocht zijn in de literatuur 

(Goulding, 2005). 

 

Voor de dataverzameling is gekozen voor kwalitatief onderzoek aan de hand van 

semigestructureerde interviews. De reden hiervoor is dat beide onderzoeksvragen focussen 

op het exploreren van een praktisch probleem. Kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn 

geschikt in exploratief onderzoek omdat het de onderzoeker toelaat data te verzamelen in 

context. Specifieker laat het toe thema’s in de diepte te onderzoeken en in een real-life 

context (Recker, 2013).  

 

Als onderzoeksontwerp is er specifiek gekozen voor een kwalitatieve benchmarkanalyse. 

Benchmarking is een techniek waarbij verschillende organisaties met elkaar worden 

vergeleken op basis van bepaalde eigenschappen (Rifenburg et al., 1996). Benchmarking is 

dus een vergelijkende studie waarmee de onderzoeker op zoek gaat naar bepaalde best 

practices of inzichten (De Graauw, 2020). Op deze manier dienen de gevonden inzichten als 

advies voor het OCMW Gent en potentieel ook aan andere bedrijven in de sector. In dit 

onderzoek gebeurt de benchmarking aan de hand van de vermelde kwalitatieve 

onderzoeksmethoden. 

 

De eenheid van analyse in het onderzoek is een organisatie. Hiervoor is gekozen omdat de 

focus ligt op hoe organisaties de problematiek rond digitale communicatie aanpakken. Van 

daaruit wordt vertrokken om digitale communicatie in het sociaal domein te exploreren. De 

doelgroep zelf als eenheid van analyse valt buiten de scope van dit onderzoek. Dit 
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perspectief is ook relevant voor de problematiek, maar is vanwege haalbaarheid niet 

opgenomen in het onderzoek. 

 

4.2 DE KEUZE VOOR HET SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEW 

 

De benchmarkanalyse gebeurt aan de hand van semigestructureerde interviews. Het 

voordeel van interviews is dat de onderzoeker via deze methode over bepaalde topics 

vragen kan stellen en kan exploreren (Mortelmans, 2013). De semigestructureerde variant 

hiervan laat de onderzoeker toe in gesprek te gaan met respondenten en geeft hem 

flexibiliteit om dieper te exploreren bij bepaalde antwoorden (Recker, 2013). Deze balans 

tussen structuur en flexibiliteit maakt dat deze vorm van interview geschikt is voor dit 

exploratief onderzoek. Zo kan de onderzoeker een aantal op voorhand bepaalde topics over 

digitale communicatie bevragen en tegelijkertijd afwijken waar het relevant is. De structuur 

stelt hem ook in staat om bepaalde topics achteraf te vergelijken. 

 

4.3 STEEKPROEFSELECTIE 
 

Het onderzoek van Curtis et al. (2000) geeft aan dat de geselecteerde cases in kwalitatief 

onderzoek bepalend zijn voor de rest van het onderzoek. Bovendien is het niet praktisch, 

efficiënt of ethisch om de hele populatie te bestuderen (Mortelmans, 2013). Daarom is het 

essentieel om een gepaste steekproef samen te stellen voor het onderzoek. In kwalitatief 

onderzoek is echter geen grote steekproef nodig om er relevante inzichten uit te halen 

(Marshall, 1996). Zo geeft Galvin (2015) in zijn onderzoek ook aan dat informatie vergaard 

uit interviews na een bepaald aantal interviews (twaalf) geen echte meerwaarde meer heeft 

en verzadigd is. 

 

Het doel van dit kwalitatief onderzoek is niet om generaliseerbare antwoorden te vinden. 

Mortelmans (2013) vertelt in zijn boek dat onderzoekers om die reden vaak gebruik maken 

van doelgerichte steekproeven of purposive sampling. Zo vertrekt de onderzoeker van 

bepaalde criteria om de eenheden in zijn steekproef (in dit geval organisaties) samen te 

stellen. Dit voorkomt dat er bv. personen worden geselecteerd die weinig over de bevraagde 

thema’s weten en die minder toegevoegde waarde aan het onderzoek brengen (Mortelmans, 

2013). 
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Toch geeft Marshall (1996) in zijn onderzoek aan dat de meeste steekproeven in kwalitatief 

onderzoek een overlap hebben tussen verschillende types van steekproeftrekking. Zo is er in 

dit onderzoek een combinatie van convenience sampling en purposive sampling. Daarna 

wordt er zelfs overgestapt naar theoretical sampling. Convenience sampling houdt in dat de 

onderzoeker die eenheden in zijn steekproef kiest waar hij relatief eenvoudig toegang tot 

heeft. Het voordeel hiervan is dat het minder kost qua tijd, moeite en geld (Marshall 1996). 

Het nadeel hiervan is dat het voor een lagere kwaliteit in de data kan zorgen omdat er een 

minder zorgvuldige selectie is gemaakt dan bv. bij purposive sampling (Marshall, 1996). 

 

Ten eerste zijn de organisaties gekozen op basis van op voorhand bepaalde selectiecriteria. 

Dit heeft betrekking op purposive sampling. De selectiecriteria zijn de volgende: 

 
Tabel 1: Selectiecriteria steekproef 

Selectiecriteria 

De organisatie heeft een missie die gelijkaardig is aan de missie van het OCMW Gent 

De doelgroep van de organisatie toont een grote overlap met die van het OCMW Gent 

De organisatie bevindt zich in België of in Nederland 

 

 De organisatie heeft een missie die gelijkaardig is aan de missie van het OCMW 

Gent 

 

Dit wil zeggen dat de organisatie een missie heeft gerelateerd aan het sociaal domein. De 

organisatie zet zich in om mensen te helpen die een ondersteuningsvraag hebben. 

 

 De doelgroep van de organisatie toont een grote overlap met die van het OCMW 

Gent 

 

Hiermee wordt bedoeld dat de doelgroep van de organisatie relatief grote gelijkenissen 

vertoont met die van het OCMW Gent. In principe wil het OCMW Gent er zijn voor alle 

burgers, maar een analyse van het jaarverslag toont dat bepaalde groepen toch meer 

beroep doen op de diensten van het OCMW. Hieronder volgt een korte analyse van de 

cliënten van het OCMW Gent. 

 

Ten eerste valt uit het jaaroverzicht (OCMW Gent, 2019) op dat bijna 1 op 10 van de Gentse 

huishoudens beroep heeft gedaan op het OCMW van Gent in 2018. Ten tweede is er een 
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relatief grote verscheidenheid aan nationaliteiten onder de cliënten. Ten derde zijn het vooral 

alleenstaanden die naar de instantie gingen. Tenslotte bleek uit het overzicht dat het vooral 

jongeren zijn die naar het OCMW gingen. 

Deze eigenschappen zijn van belang voor het bepalen van de doelgroep. Daar komt ook bij 

dat het OCMW van Gent vermeldde dat een deel van deze cliënten het Nederlands niet 

beheerst en dat er onder de doelgroep analfabeten zitten. Bovendien blijkt uit het 

jaaroverzicht dat de cliënten over het algemeen genieten van financiële steun bv. onder de 

vorm van een leefloon (OCMW Gent, 2019). 

 

 De organisatie bevindt zich in België of in Nederland (cf. convenience sampling) 

 

De reden om organisaties in deze landen te kiezen is vanwege haalbaarheid en eenvoud. 

Op deze manier zijn geografische verschillen al iets beperkt en gebeurt de analyse in het 

Nederlands. Dit heeft ook betrekking op convenience sampling. 

 

Ten tweede zijn die organisaties gekozen die bereid waren om mee te werken aan het 

onderzoek en die bij een zoektocht op het internet verschenen. Dit heeft te maken met 

convenience sampling omdat deze organisaties eenvoudig bereikbaar zijn. 

 

Om informatie over de organisaties te vergaren, is er gekozen om enkele key informants te 

interviewen. Hoewel dit nadelen heeft zoals informant bias en random error, is de reden om 

met key informants te werken dat deze meer kennis bezitten over de topics die in het 

onderzoek voorkomen (Kumar, Stern & Anderson, 1993). Dit past bij de exploratieve aard 

van het onderzoek en geeft de onderzoeker meer garantie op waardevolle antwoorden. 

Daarom zijn de key informants in dit onderzoek personen die een communicatie gerelateerde 

rol hebben binnen hun organisatie. De kennis die hun rol vereist, sluit nauw aan bij de 

problematiek die onderzocht wordt: digitale communicatie. 

 

Onderstaande tabel toont inleidende informatie over de geselecteerde steekproef. Dit geeft 

een aantal eigenschappen van de bevraagde personen en organisaties die relevant zijn om 

mee te delen voor de analyse. 
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Tabel 2:  Inleidende informatie organisaties en personen 

Code 

respondent 

Rol in de organisatie Naam 

organisatie 

Locatie 

organisatie 

Methode 

Respondent 1 Communicatieambtenaar OCMW Brugge Brugge 

(België) 

Telefonisch 

Respondent 2 Stafmedewerker 

maatschappelijke 

dienstverlening 

OCMW Brugge Brugge 

(België) 

Telefonisch 

Respondent 3 Communicatieadviseur Sterker Sociaal 

Werk 

Nijmegen 

(Nederland) 

Telefonisch/mail 

Respondent 4 Marketing 

communicatieadviseur 

WIJEindhoven Eindhoven 

(Nederland) 

Video call 

Respondent 5 Trajectbegeleider JAC Antwerpen 

(België) 

Telefonisch 

Respondent 6 Wijkcoach Wijkteams 

Enschede 

Enschede 

(Nederland) 

Telefonisch 

 

De steekproef in dit onderzoek bevat zes respondenten die lid zijn van vijf verschillende 

organisaties. Twee respondenten zijn lid van dezelfde organisatie: het OCMW Brugge. Zoals 

reeds aangehaald hoeft de steekproef in kwalitatief onderzoek niet groot te zijn om bepaalde 

thema’s te exploreren (Marshall, 1996). De bevraging van zes respondenten biedt variëteit 

en lag binnen de haalbaarheid qua tijd van deze masterproef.  

 

4.4 INTERVIEWMETHODES 

 
De interviews zijn voornamelijk telefonisch gebeurd. Dit komt omdat de pandemie rond 

corona uitbrak gedurende de dataverzameling van deze masterproef. Dit zorgde voor 

problemen omdat overheden de bevolking wettelijk verboden om zich onnodig te 

verplaatsen. Daarom is er geopteerd om de interviews ofwel via telefoon ofwel via video call 

af te leggen. 

  

Elke interviewmethode heeft zo zijn voordelen en nadelen. Zo is het mogelijk om in face-to-

face interviews meer sociale signalen op te vangen dan in bv. een telefoongesprek 

(Opdenakker, 2006). Sociale signalen includeren zaken zoals lichaamstaal, stem, intonatie, 

enz. Lichaamstaal geeft additionele informatie die de onderzoeker niet ter beschikking heeft 
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in methoden waar hij/zij de bevraagde persoon niet ziet zoals in bv. een telefoongesprek. 

Bovendien beïnvloedt de lichaamstaal van de interviewer bewust of onbewust ook de 

geïnterviewde(n) en bijgevolg diens antwoorden. Tenslotte is er ook geen vertraging 

aanwezig in de communicatie omdat het niet afhankelijk is van een toestel of van de 

verbinding (Opdenakker, 2006). De informatie van de telefonische interviews beperkt zich 

dus tot wat de interviewer hoort in dit onderzoek. Potentieel relevante sociale signalen zoals 

onder andere lichaamstaal gaan verloren. 

 

Vervolgens is het interview met respondent 4 van WIJEindhoven via video call gebeurd. De 

reden hiervoor is dat deze persoon ermee instemde en dat het te verkiezen is boven een 

telefonisch gesprek in dit onderzoek. Een video call laat de onderzoeker immers toe om 

visuele signalen en non-verbale communicatie op te vangen (Sedgwick & Spiers, 2009). Dit 

geeft de onderzoeker extra informatie bij de interviews tegenover een telefoongesprek. Toch 

heeft een video call ook nadelen zoals afhankelijkheid van de technologie, kwaliteit van het 

gesprek (snelheid en geluidskwaliteit onder andere) en heeft de interviewer een andere 

impact op het gesprek dan bv. in een face-to-face gesprek (Sedgwick & Spiers, 2009). 

 

Tenslotte verliep het interview met respondent 3 van Sterker Sociaal Werk voornamelijk 

telefonisch, maar besloot de respondent de rest van de vragen via e-mail te beantwoorden 

omdat de respondent moest vertrekken tijdens het interview. Hoewel bij deze vorm van 

bevraging alle sociale signalen verloren gaan en de onderzoeker dus informatie verliest 

(Opdenakker, 2006), was het een oplossing om toch zoveel mogelijk informatie van deze 

persoon te verkrijgen.  

 

4.5 PROCEDURE 

 

In dit onderzoek heeft de onderzoeker alle stappen van het onderzoek zelf uitgevoerd. De 

omvang van dit onderzoek maakte het haalbaar om dit te doen. Mortelmans (2013) 

suggereert immers dat de onderzoeker best de data zelf verzamelt indien het haalbaar is 

omdat kwalitatief onderzoek diepgaande kennis vereist over het onderwerp en omdat de 

onderzoeker op deze manier meer controle heeft over het proces. 

 

Om meer diepgaande informatie te vergaren over de organisaties is er gekozen om te 

beginnen met deskresearch of bureauonderzoek. Dit begrip houdt in dat een persoon van 

achter zijn bureau op zoek gaat naar praktische informatie over een bepaald onderwerp 
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(Poortinga, 2020). Op deze manier verkent de onderzoeker de organisaties en verkrijgt hij 

meer informatie die hij kan gebruiken voor zijn analyse.  

 

Na het verkennend bureauonderzoek over de organisaties is er een vragenlijst opgesteld 

voor de interviews. Zoals reeds vermeld, werkt de onderzoeker bij deze semigestructureerde 

interviews met een vragenlijst. Deze vragenlijst is opgesteld op basis van de verkenning van 

de literatuur, vragen van het OCMW Gent en een stuk eigen focus van de onderzoeker. 

Deze vragenlijst biedt structuur bij de interviews, maar het zet het verloop van het gesprek 

niet helemaal vast (Newcomer, Hatry & Wholey, 2015). Een voorbeeld van een gebruikte 

vragenlijst bij dit interview is terug te vinden in Bijlage I.  

 

Vervolgens dient de onderzoeker best rekening te houden met een aantal principes bij het 

interview. In dit onderzoek is de vragenlijst volgens een ‘funneling’ manier opgesteld. Dit 

betekent dat de interviewer eerst begint met brede, open vragen en dat hij vervolgens meer 

diepgaande vragen stelt die nauw bij het thema aansluiten (Sekaran & Bougie, 2016). 

 

Ten eerste zijn er enkele belangrijke afspraken omtrent privacy, opnemen en verwachtingen 

in het begin van het interview overlopen zodat deze duidelijk waren voor de deelnemer. Ten 

tweede is er gekozen om in het begin een paar ‘warm-up’ vragen te stellen om de 

deelnemers meer op hun gemak te stellen (Longhurst, 2003). Een gepaste introductie leidt 

immers tot hogere succeskansen van het interview (Mortelmans, 2013). Na deze inleidende 

vragen zijn er meer diepgaande vragen gesteld die te maken hebben met het onderwerp. 

 

Bovendien zijn er additionele vragen tijdens het gesprek gesteld om bepaalde onderwerpen 

dieper te exploreren of om verduidelijking te vragen over een antwoord. Deze 

interviewtechniek heet probing (Mortelmans, 2013). Naast probing maakt de interviewer ook 

gebruik van memoing tijdens de interviews. Memoing is het opschrijven van subjectieve 

commentaar over iets wat tijdens het gesprek gebeurt of over iets intuïtief dat de 

onderzoeker aanvoelt tijdens het gesprek (Recker, 2013). Deze extra informatie is nuttig 

wanneer de onderzoeker de interviews verder analyseert (Recker, 2013).  

 

Tijdens het gesprek houdt de interviewer best de tijd in het oog en controleert hij of hij alle 

belangrijke topics van de lijst is afgegaan en eindigt hij met een korte, eenvoudige vraag 

(Newcomer et al., 2015). Tenslotte zijn de afspraken op het einde van elk interview nog eens 

overlopen met de respondent.  
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Tijdens de dataverzameling is de vragenlijst voortdurend bijgesteld. Dit is ook in lijn met de 

inductieve aanpak van de grounded theory approach. Dit is een voorbeeld van hoe de 

onderzoeker zijn dataverzameling en analyse voortdurend door elkaar laat lopen (Wagner et 

al., 2010). Dit heeft ook te maken met theoretical sampling en dit begrip wordt verder 

besproken in de analyse. Zo zijn vragen die minder relevant waren voor het onderzoek 

geschrapt en vervangen door nieuwe vragen. Bovendien geeft Longhurst (2003) in zijn 

onderzoek aan dat elk interview zijn eigen voorbereiding vereist.  

 

4.6 VERWERKING VAN DE INTERVIEWS 
 

Na het interview heeft de onderzoeker zo snel mogelijk indrukken van het interview 

opgeschreven. Want dan zit informatie van het interview nog vers in zijn geheugen. Op deze 

manier gaat additionele informatie die hij kan opnemen in de analyse niet verloren 

(Mortelmans, 2013). Toch raadt Mortelmans (2013) aan dit niet onmiddellijk te doen na het 

interview, maar pas een dag erna. Zo herinnert de onderzoeker zich nog voldoende, maar 

heeft hij ook voldoende (emotionele)  afstand genomen van het interview om geschikte 

indrukken neer te schrijven. 

 

Daarnaast heeft de onderzoeker een verslag van het interview gemaakt. Hierin neemt hij de 

eerste indrukken die hierboven beschreven staan op samen met nog andere informatie zoals 

de interview omgeving, storende factoren, indruk van de deelnemer, enz. Al deze informatie 

schetst de context van het interview en biedt extra relevante informatie voor de analyse 

(Mortelmans, 2013). 

 

Na het opstellen van dit verslag volgde het transcriberen van de interviews. Alle deelnemers 

stemden in met het opnemen van het gesprek. Dit kost de onderzoeker minder tijd om de 

interviews over te schrijven en zorgt ervoor dat hij meer kan focussen op andere zaken 

tijdens het gesprek (Mortelmans, 2013).  

 

Daarnaast zijn er enkele keuzes gemaakt bij het transcriberen van de interviews. Zo heeft de 

onderzoeker enkele non-verbale acties die hij relevant acht, opgenomen in de transcripties. 

Vervolgens is geopteerd om de tekst zoveel mogelijk volgens het Verbatim-principe neer te 

schrijven. Dit houdt in dat de tekst letterlijk wordt uitgetypt zoals ze gezegd wordt 

(Mortelmans, 2013).  
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Tenslotte maakt het gebruik van dialect teksten minder verstaanbaar (Mortelmans, 2013). 

Aangezien de deelnemers van het onderzoek uit verschillende geografische regio’s komen 

en andere uitspraken gebruiken, is er gekozen om uitspraken in dialect om te vormen naar 

constructies die dichter aanleunen bij het Algemeen Nederlands. Dit maakt de tekst achteraf 

zowel meer verstaanbaar voor de onderzoeker als voor alle personen die de citaten willen 

lezen. 

 

Na de interviews is er om extra informatie gevraagd indien bepaalde zaken niet duidelijk 

waren. In dit geval stuurde de onderzoeker een follow-up e-mail om de data voor de analyse 

te verrijken met de antwoorden van de respondent. 

 

Na het transcriberen volgde het coderen van de interviews. Bij coderen gaat de onderzoeker 

op een analytische manier delen van de tekst onderverdelen in categorieën (Wagner et al., 

2010). De onderzoeker geeft dus een label aan een deel van de data zodat het 

analyseproces eenvoudiger verloopt (Mortelmans, 2013). Later kan hij deze concepten of 

categorieën gebruiken om er een theorie mee te creëren aan de hand van de grounded 

theory aanpak (Wagner et al., 2010).  

 

4.7 ETHISCHE KWESTIES 

 

De onderzoeker heeft de verantwoordelijkheid om het onderzoek op een ethisch correcte 

manier te laten verlopen (Orb, Eisenhauer & Wynaden, 2001). Daarom zijn er aantal keuzes 

gemaakt om de deelnemers van het onderzoek geen kwaad te berokkenen. In de literatuur 

komen vaak principes terug die te maken hebben met procedurele ethiek. Procedurele ethiek 

gaat over ethische regels die een onderzoeker moet volgen bij het opzetten, uitvoeren en 

bespreken van zijn onderzoek (Mortelmans, 2013). In dit onderzoek zijn principes van deze 

procedurele ethiek als basis genomen om het onderzoek uit te voeren. 

 

Zo is het noodzakelijk om de deelnemer in te lichten over de opzet van het onderzoek en om 

toestemming te vragen aan de deelnemer voor zijn participatie (Mortelmans, 2013; Recker, 

2013). Naar alle deelnemers is via e-mail een uitnodiging gestuurd om deel te nemen aan 

het onderzoek. Daarnaast stond in die e-mail een korte uitleg over de achtergrond van de 

onderzoeker en over de opzet van het onderzoek. Deze informatie is nogmaals mondeling 

herhaald in het begin van elk interview. Mortelmans (2013) suggereert echter dat de 

onderzoeker best een gulden middenweg zoekt tussen de deelnemer volledig informeren 

over de opzet van het onderzoek en de deelnemer niet te veel vertellen zodat deze niet te 
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hard beïnvloed wordt door de uitleg. Dit kan vertekening in de antwoorden met zich 

meebrengen. Hier is ook rekening mee gehouden in de e-mail door de uitleg kort en bondig 

te houden zonder al te veel details van het onderzoek weg te geven. 

 

Ook in verband met privacy zijn er een aantal maatregelen genomen. Het is de taak van de 

onderzoeker om de privacy van de deelnemers te waarborgen (Mortelmans, 2013). Dit 

draagt bij aan de confidentialiteit van het onderzoek (Recker, 2013). Zo is er aan het begin 

van elk interview gevraagd of de deelnemer instemde met een opname van het gesprek en 

zijn alle afspraken omtrent privacy overlopen. Deze afspraken gingen over het gebruik van 

de opnames, transcripties en persoonlijke gegevens van de participant. Alle deelnemers 

stemden in met een opname van het gesprek en waren akkoord met het gebruik van hun 

woorden mits ze een terugkoppeling kregen van de gebruikte tekst in de masterproef. 

Daarnaast stemden niet alle deelnemers in met het gebruik van hun volledige naam en is om 

die reden de naam vervangen door respondent 1, respondent 2, enz. Tenslotte zijn de 

transcripties in deze masterproef achterwege gelaten om de anonimiteit verder te 

waarborgen. Deze zijn enkel ter beschikking van de onderzoeker en de begeleidende 

promotoren en dit werd ook gevraagd bij de afspraken. Alle deelnemers gingen hier ook mee 

akkoord. 

4.8 KWALITEITSCRITERIA  

 

Kwalitatief onderzoek krijgt in de literatuur vaak de commentaar niet wetenschappelijk te zijn 

en gebaseerd te zijn op subjectieve impressies van de onderzoeker (Mortelmans, 2013). 

Hoewel deze standpunten van kwantitatieve critici onderbouwd zijn, heeft kwalitatief 

onderzoek ook zijn waarde in de wetenschappelijke wereld (Madill, Jordan & Shirley, 2000). 

Terwijl kwantitatieve methoden focussen op getallen om hypothesen te testen, focussen 

kwalitatieve methoden op tekst om verbanden te vinden (Recker, 2013). 

 

Onderzoekers verwijzen naar kwaliteitscriteria zoals betrouwbaarheid en validiteit om te 

verantwoorden dat hun conclusies voldoende gegrond zijn (Sekaran & Bougie, 2016). Zo 

hebben betrouwbaarheid en validiteit een licht andere betekenis bij kwalitatief onderzoek in 

vergelijking met kwantitatief onderzoek (Sekaran & Bougie, 2016). In dit onderzoek zijn dus 

de betekenissen van deze begrippen in kwalitatief onderzoek van toepassing. 

Betrouwbaarheid heeft te maken met de repliceerbaarheid van het onderzoek, terwijl 

validiteit over de nauwkeurigheid van de resultaten gaat (LeCompte & Goetz, 1982). 

Hieronder worden deze kwaliteitscriteria voor dit onderzoek besproken. 
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Interne betrouwbaarheid gaat over de mate waarin een onderzoeker tot gelijkaardige 

resultaten of constructen komt als hij, gegeven bepaalde data, op dezelfde manier de data 

verwerkt als de originele onderzoeker(s) (LeCompte & Goetz, 1982). Een manier om interne 

betrouwbaarheid aan te tonen is door externen toegang te geven tot zoveel mogelijk data 

van het onderzoek. Op die manier hebben zij de mogelijkheid om het onderzoek te 

controleren (Mortelmans, 2013). Toch geeft Mortelmans (2013) aan dat de onderzoeker 

hierbij ook best rekening houdt met de privacy van de deelnemers. In dit onderzoek is het 

proces beschreven en zijn de manieren van dataverzameling uitgelegd, maar niet alle data is 

beschikbaar voor externen. Zo zijn de transcripties niet toegankelijk voor iedereen. Dit 

beperkt in zekere mate de interne betrouwbaarheid, maar die keuze is gemaakt om de 

privacy van de deelnemers te waarborgen. 

 

Externe betrouwbaarheid of repliceerbaarheid gaat over de mate waarin een onderzoeker 

dezelfde resultaten zou behalen of dezelfde constructen zou tevoorschijn halen als het in 

dezelfde omstandigheden zou worden uitgevoerd (LeCompte & Goetz, 1982). Externe 

betrouwbaarheid is niet eenvoudig aan te tonen in kwalitatief onderzoek omdat de real-life 

context van dergelijk onderzoek altijd uniek is (Mortelmans, 2013). Toch zijn er enkele 

technieken om externe betrouwbaarheid aan te tonen in kwalitatief onderzoek zoals 

zelfreflectie en audit trail (Mortelmans, 2013). 

 

Interne validiteit of geloofwaardigheid bij kwalitatief onderzoek gaat over het feit of de 

onderzoeker zijn interpretaties voldoende onderbouwd heeft tijdens zijn onderzoek (Recker, 

2013). Een manier om deze interne validiteit te verhogen is door middel van data triangulatie 

en door keuzes die gemaakt zijn in het onderzoek te onderbouwen (Recker, 2013). Data 

triangulatie houdt in dat de onderzoeker meerdere dataverzamelingstechnieken gebruikt in 

zijn onderzoek opdat hij een rijkere basis aan informatie heeft voor de analyse. In dit 

onderzoek gebeurt de dataverzameling op verschillende manieren. Naast de interviews 

wordt ook data verzameld aan de hand van literatuuronderzoek, deskresearch en wordt extra 

documentatie gevraagd van enkele organisaties. Daarnaast is geprobeerd om zoveel 

mogelijk keuzes in het onderzoek te verantwoorden. 

 

Externe validiteit gaat over de mate van generaliseerbaarheid van het onderzoek naar de 

hele populatie (Sekaran & Bougie, 2016). Generaliseerbaarheid is niet de kern van 

kwalitatief onderzoek (Marshall, 2013). De essentie van kwalitatief onderzoek is echter om 

mensen en hun sociale relaties in de reële wereld te bestuderen en niet op een artificiële 

manier (Marshall, 2013).  Ook in dit onderzoek is de externe validiteit eerder beperkt. Een 

steekproef van vijf organisaties is niet voldoende om representatief te zijn voor de hele 
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populatie. Het doel van het onderzoek is echter niet om generaliseerbaar te zijn, maar om 

meer in de diepte de werking van de organisaties te onderzoeken, rekening houdend met 

sociale constructen. De onderzoeksvraag om potentiële cliënten te bereiken is gerelateerd 

aan marketing. Deze discipline behoort tot de sociale wetenschappen en daarom is het ook 

relevant om deze sociale dimensie te exploreren aan de hand van kwalitatief onderzoek. 
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5. ANALYSE 

 

5.1 INLEIDING ANALYSEPROCES 
 
In dit deel wordt de analyse van de data besproken. Zoals reeds vermeld, is er gewerkt met 

de grounded theory approach. Door een voortdurende afwisseling tussen analyse, 

dataverzameling en aftoetsing met de literatuur komt er uiteindelijk een theorie tot stand. 

Deze theorie wordt op een inductieve wijze ontwikkeld door van de data (interviews en 

documentatie) te vertrekken. Uit deze data haalt de onderzoeker dan concepten. Concepten 

zijn de bouwblokken van de theorie. Ze komen overeen met interpretaties van de data. 

Tenslotte probeert de onderzoeker verbanden te zoeken i.v.m. deze concepten om een 

theorie te ontwikkelen (Moghaddam, 2006). Onderstaande figuur geeft een overzicht van het 

analyseproces bij de grounded theory approach. 

 

 
Figuur 2: Overzicht procedure grounded theory 

Bron: (Chun et al., 2019) 
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De analyse is uitgevoerd op de besproken steekproef. De analyse en dataverzameling zijn 

ook door elkaar gebeurd. Daarom zijn de vragenlijsten voor de interviews geleidelijk aan 

aangepast. Vragen die minder relevant bleken te zijn om de onderzoeksvragen te 

beantwoorden, zijn verwijderd voor het volgende interview en vervangen door nieuwe 

vragen. Deze voortdurende aanpassing heeft betrekking op theoretical sampling: een 

sampling methode die aan bod komt bij de grounded theory approach. Zo vermelden 

Draucker et al. (2007) in hun onderzoek dat de onderzoeker allerlei manieren kan 

handhaven om de data te analyseren zodra data verzameld is. Zolang deze manieren 

relevant zijn en werken voor het onderzoek raden ze aan deze te gebruiken. Zo zeggen 

Draucker et al. (2007) ook dat de onderzoeker best open blijft om de interviewstijl, 

categorieën bij de vragenlijsten, enz. te veranderen indien hij dit nodig acht om relevante 

informatie te vergaren. 

 

Daarnaast is het coderen in verschillende stappen gebeurd: open coderen, axiaal coderen 

en selectief coderen. Coderen is reeds beschreven in de methodologie en is een manier voor 

de onderzoeker om teksten in kwalitatief onderzoek te structureren en te analyseren. De 

eerste stap is open coderen. Dit houdt in dat de onderzoeker woorden, zinnen of fragmenten 

(afhankelijk van wat de onderzoeker kiest) in de tekst gaat labelen (Draucker et al., 2007; 

Mortelmans, 2013). In dit onderzoek is het coderen manueel gebeurd. Er is ook software 

beschikbaar die de onderzoeker kan helpen bij het coderen zoals NVivo. In dit onderzoek is 

er echter gekozen om niet te werken met software tools omdat de relatief kleine 

steekproefgrootte het toeliet om het manueel te doen en omdat de onderzoeker geen 

ervaring met de tools had. Daarom leek manueel coderen in dit geval eenvoudiger. Een 

voorbeeld van het open coderen in dit onderzoek is terug te vinden in Bijlage II. 

 

Daarna volgt axiaal coderen. Na het open coderen is de tekst opgedeeld in kleinere 

betekeniselementen (Mortelmans, 2013). Tijdens het axiaal coderen gaat de onderzoeker 

verder op zoek naar verbanden tussen de initieel gecodeerde deeltjes. Hierdoor reduceert de 

onderzoeker de codes en integreert hij delen die samen passen (Mortelmans, 2013). Bijlage 

III geeft een voorbeeld van axiaal coderen bij dit onderzoek weer. Coderen is een dynamisch 

proces, dus het voorbeeld is slechts het eindresultaat van het dynamisch proces.  

  

In de laatste codeerfase, het selectief coderen, gaat de onderzoeker een selectie maken op 

basis van de vorige codeerfasen. Hij kijkt naar de categorieën en brengt ze samen tot 

gerelateerde concepten (Draucker et al., 2007). 
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Op basis van deze codeertechnieken is een theorie ontwikkeld. Figuur 3 geeft een visueel 

overzicht van het ontwikkelde theoretisch raamwerk.  

 

5.2 THEORETISCH MODEL 

 

 
Figuur 3: Theoretisch model 

Bron: Eigen verwerking 

 

 
Dit theoretisch model is opgesteld op basis van verbanden die de onderzoeker bij het 

analyseren van de data vond. Op basis van de verzamelde data (interviews en 

documentatie) worden er verbanden tussen bepaalde concepten gezocht. Deze theorie is 

het resultaat van de analyse. 

 

De theorie houdt in dat de best practices voor digitale communicatie zorgen voor een meer 

cliëntgerichte communicatie. Op zijn beurt heeft deze cliëntgerichte communicatie een 

invloed op het aantrekken van potentiële cliënten. Dus samenvattend zorgt een correcte 

implementatie van een best practice voor digitale communicatie voor een meer cliëntgerichte 

communicatie bij de dienstverlening. Deze cliëntgerichte focus in de communicatie zorgt 

ervoor dat potentiële cliënten meer geneigd zijn om binnen te stappen bij een 

maatschappelijke organisatie. 

 

Onder het concept ‘best practices digitale communicatie’ vallen een aantal kleinere 

concepten. Deze concepten komen overeen met verschillende categorieën in digitale 

communicatie die op basis van de data zijn gevonden. Onder de categorieën vallen ook nog 

eens een aantal concepten gerelateerd aan elke categorie. De structuur van de best 

practices is terug te vinden in Figuur 4. 
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Er zijn ook andere factoren die een impact hebben op de cliëntgerichtheid of op het 

aantrekken van potentiële cliënten, maar daar wordt in dit model abstractie van gemaakt. De 

bedoeling van een model is om de complexiteit te reduceren. Een model is niet gemaakt om 

correct te zijn, maar toch heeft het zijn waarde omdat het helpt om concepten te begrijpen en 

te voorspellen (Murray, 2007). 

 

 
Figuur 4: Structuur best practices 

Bron: Eigen verwerking 

 

 
De theorie identificeert enkele verbanden, maar deze zijn niet kwantitatief bevestigd. 

Kwalitatief onderzoek baseert zich in tegenstelling tot kwantitatief onderzoek op interpretaties 

in plaats van op statistisch bevestigde hypothesen (Mortelmans, 2013). 
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In het deel ‘Resultaten’ worden de categorieën en concepten die te zien zijn in dit theoretisch 

raamwerk verder uitgelegd. De concepten in de ontwikkelde theorie komen overeen met best 

practices i.v.m. digitale communicatie bij maatschappelijke organisaties. Deze theorie en 

concepten vormen dan ook een basis voor de aanbevelingen aan het OCMW Gent. 

 

5.3 BESCHRIJVING ORGANISATIES EN PERSONEN 

 
In dit deel volgt een beschrijving van de geïnterviewde personen en hun organisaties. Zo 

krijgt de lezer een beter beeld van wat de bevraagde personen doen en waarvoor hun 

organisaties zich inzetten.  

 
OCMW Brugge: 

 
Deze organisatie biedt brede dienstverlening aan in de Belgische grootstad Brugge. Die 

dienstverlening gaat over thuiszorg, seniorenzorg, kinderopvang, enz. OCMW Brugge is een 

overkoepelende organisatie waaronder een heleboel zorgverenigingen vallen. Mintus is de 

grootste van deze zorgverenigingen. Zoals reeds aangehaald, staat een OCMW in dienst 

voor het welzijn van alle burgers. Zo wil OCMW Brugge alle burgers in regio Brugge helpen 

met hun vragen over sociale en financiële hulp. 

 
Het onderzoek bevat twee deelnemers van het OCMW Brugge. De reden hiervoor is dat de 

eerste persoon, respondent 1, de communicatielijnen mee opricht en zelden met de 

doelgroep zelf in contact komt. Om toch iemand te includeren die dichter bij de doelgroep 

staat, is er gekozen om een tweede persoon van deze organisatie toe te voegen. 

Respondent 1 verwees hiervoor naar respondent 2 die iets dichter bij de doelgroep staat. 

 

Respondent 1 is communicatieambtenaar bij het OCMW Brugge. Als 

communicatieambtenaar heeft de persoon een brede waaier aan opdrachten binnen de 

dienst communicatie. De dienst communicatie is een zelfsturend team dat in overleg met het 

bestuur de communicatielijnen uittekent. Dit gaat dan over zaken zoals beleidsmatige 

informatie doorsluizen naar collega’s of burgers, de doorstroom van nieuwe initiatieven 

afhandelen, enz. 

 

Respondent 2 is stafmedewerker maatschappelijke dienstverlening bij OCMW Brugge. Bij 

OCMW Brugge ontwikkelt deze persoon nieuwe projecten binnen de organisatie. Op het 

moment van het onderzoek is de respondent bezig met een project rond het thema ‘e-

inclusie’. In dit project probeert de respondent mensen die geen digitale vaardigheden 

hebben, kennis te laten maken met digitale tools. Daarnaast is de respondent ook 
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verantwoordelijk voor enkele medewerkers die werken rond vrijetijdsparticipatie en 

cultuurparticipatie. 

 

Sterker Sociaal Werk: 

 
Deze organisatie afkomstig uit Nijmegen zet zich in voor iedereen die het op sociaal vlak 

even niet redt. Ze ondersteunen hen aan de hand van allerlei sociale diensten zodat ze er 

‘sterker’ uit komen. De organisatie verspreidt zich over een aantal gemeenten in de buurt van 

Nijmegen en hun aanbod verschilt per gemeente (Sterker Sociaal Werk, 2020).  

 

Respondent 3 is communicatieadviseur bij Sterker Sociaal Werk. In de organisatie is deze 

respondent mee verantwoordelijk voor zowel de interne als externe communicatie. De 

respondent vertelt dat de hele organisatie best verspreid is met teams op verschillende 

plaatsen. Daarom is een van zijn taken intern om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte 

is van alles. Daarnaast moet de respondent de organisatie naar buiten toe 

vertegenwoordigen. Dit gaat over de communicatie rond reclame voor de organisatie, 

inwoners informeren over diensten, enz. Tenslotte geeft deze persoon aan verder weg te 

zitten van de doelgroep. 

 
WIJEindhoven: 

 
WIJEindhoven is een organisatie die een aantal wetten op het gebied van het sociaal domein 

uitvoert voor de gemeente Eindhoven (WIJEindhoven, 2020). Daarnaast zijn ze ook 

verantwoordelijk voor het wijkwerk in Eindhoven. Ze proberen zoveel mogelijk vragen i.v.m. 

het sociaal domein van inwoners uit Eindhoven te beantwoorden om tot een oplossing te 

komen. Hun missie is om adequate en effectieve ondersteuning aan inwoners te leveren. 

Iedereen heeft talent en zij willen mensen aansporen deze talenten te benutten.   

 

Respondent 4 is marketing communicatieadviseur binnen WIJEindhoven. De dienst 

communicatie bij WIJEindhoven bestaat uit twee personen en de respondent zijn taak heeft 

te maken met projectmatig advies. Daarnaast is de respondent ook verantwoordelijk voor de 

websites, social media en het internet binnen het bedrijf. Deze persoon spreekt de inwoners 

zelf, vaak via social media. De respondent is echter geen generalist die het veldwerk gaat 

doen en continu in rechtstreeks contact staat met de doelgroep. 

 
JAC:  

 
Dit is de jongerentak van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). JAC focust zich op 

jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Hun doel is om jongeren te informeren over allerlei 
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thema’s en hen te ondersteunen als zij met problemen zitten. JAC biedt indien nodig ook 

begeleiding aan deze jongeren zodat ze hen verder kunnen helpen (CAW Groep vzw, 2020). 

 

Hoewel de doelgroep van het JAC slechts deels overlapt met de bredere doelgroep die de 

andere welzijnsorganisaties benaderen, heeft de inclusie van deze organisatie toch zijn 

meerwaarde. OCMW Gent heeft ook gevraagd om chathulpverlening te onderzoeken. JAC 

heeft een uitgewerkte chatfunctie waar cliënten anoniem kunnen chatten. Daarom is het van 

belang een organisatie zoals deze toe te voegen in het onderzoek om de problematiek rond 

chat op een dieper niveau te bestuderen. 

 

Respondent 5 is trajectbegeleider bij het JAC. Jongeren contacteren eerst de instelling en 

daarna komen ze terecht bij een hulpverlener. Bij deze hulpverlener start een jongere dan 

een traject. Deze hulpverlener of trajectbegeleider begeleidt hen gedurende het proces en 

probeert samen met de jongere tot een oplossing te komen voor diens problemen. 

Daarnaast bemant respondent 5 mee de chatfunctie van het JAC. De respondent staat dus 

meestal rechtstreeks in contact met de jongere doelgroep zowel via chat als fysiek 

gedurende de begeleiding.   

 
Wijkteams Enschede: 

 
Deze organisatie wil alle inwoners in Enschede met een ondersteuningsvraag verder helpen. 

Ze bieden advies en hulp aan i.v.m. verschillende sociale thema’s. Eerst komt er een vraag 

van een inwoner binnen. Dan gaan ze kijken naar een oplossing. Soms blijft het bij een 

eenmalig antwoord en soms volgt er een heel traject met de cliënt uit. 

 

Respondent 6 is wijkcoach bij Wijkteams Enschede. Respondent 6 zijn rol is om samen met 

cliënten te gaan kijken waar hun problemen zitten en hoe de organisatie deze cliënten daarin 

kan ondersteunen. Samen stellen cliënt en wijkcoach een plan op en dan is het de taak van 

de wijkcoach om de cliënt daarin op te volgen en te ondersteunen. De wijkcoach coacht de 

cliënten tijdens hun traject. Bij Wijkteams Enschede zit de cliënt zelf aan het stuur en maakt 

deze gebruik van een platform. Over dit platform lees je meer bij de resultaten. Respondent 

6 staat dus ook in rechtstreeks contact met de doelgroep. 

 

5.4 RESULTATEN 
 
Twee zaken zijn relevant om in het achterhoofd te houden bij het overlopen van de 

resultaten: de onderzoeksvragen en het theoretisch model (Figuur 3). Ten eerste wordt bij de 
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resultaten vaak verwezen naar de onderzoeksvragen. Dit komt omdat de onderzoeksvragen 

de rode draad van het onderzoek vormen. De resultaten trachten een antwoord te 

formuleren op deze onderzoeksvragen. Ten tweede geeft het theoretisch model (en de 

structuur van de best practices) een overzicht van de structuur van de ontwikkelde theorie. 

Hieronder staan nogmaals de onderzoeksvragen. 

 
1. Hoe maken organisaties die gelijkaardig zijn aan het OCMW Gent reeds gebruik van 

digitale communicatiemiddelen om cliënten in hun doelgroep te bereiken? 

 
2. Hoe moet het OCMW Gent digitale communicatiemiddelen inzetten opdat de drempel 

voor hun cliënten verlaagt om bij hen binnen te stappen? 

 
Bovendien is het relevant om naar de discussie te kijken bij deze resultaten. Deze resultaten 

vormen de basis voor de aanbevelingen aan het OCMW Gent. De resultaten en de discussie 

zijn in dit onderzoek nauw verbonden. De resultaten formuleren eerder een antwoord op de 

eerste onderzoeksvraag omdat er gezocht wordt naar verbanden en best practices bij de 

geselecteerde organisaties. De aanbevelingen formuleren eerder een antwoord op de 

tweede onderzoeksvraag omdat daar gekeken wordt naar mogelijke oplossingen om de 

drempel te verlagen. Deze aanbevelingen zijn potentieel ook relevant voor andere 

maatschappelijke organisaties en bieden advies op het vlak van digitale communicatie. 

 

De categorieën 

 
Hieronder volgt een uitleg over de onderscheiden categorieën bij het coderen. Deze 

categorieën vormen een verzamelterm voor enkele gerelateerde concepten en zijn tot stand 

gekomen door het ontdekken van patronen in de analyse. 

 
Kanaalstrategie 
 
Hieronder vallen alle concepten die te maken hebben met het inzetten van kanalen. Deze 

cluster is gerelateerd met het begrip ‘kanaalstrategie’ dat in het theoretisch kader wordt 

uitgelegd. Het onderzoek van Palmatier et al. (2016) geeft aan dat organisaties strategische 

beslissingen moeten maken om hun producten of diensten aan de klant aan te bieden. 

Concepten die onder deze categorie vallen, beschrijven bijgevolg ook enkele best practices 

i.v.m. deze kanalen zodat maatschappelijke organisaties meer waarde uit deze kanalen 

kunnen halen. 

 
Chat 
 
Het deel ‘chat’ is opgedeeld in twee delen: een chatfunctie en chat om contact te 

onderhouden omdat deze voor verschillende doeleinden dienen. Het eerste houdt in dat een 
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(potentiële) cliënt toegang heeft tot een chatfunctie via een platform of een website zodat 

deze cliënt rechtstreeks kan chatten met iemand van de organisatie. In dit geval is de cliënt 

in de meeste gevallen niet gekend en chat hij/zij anoniem. In dat deel volgt een overzicht van 

welke impact een chatfunctie kan hebben op maatschappelijke organisaties. In het tweede 

deel ‘chat om contact te onderhouden’ ligt de focus meer op andere aspecten van chat. Hier 

gaat het over cliënten die al gekend zijn bij de organisatie en hoe sociaal medewerkers 

voordeel halen uit chat als hulpmiddel bij hun dienstverlening met deze reeds gekende 

cliënten. 

 
Digitale skills & infrastructuur 
 
Concepten in deze categorie hebben alles te maken met organisatorische beslissingen i.v.m. 

het verbeteren van digitale vaardigheden en IT infrastructuur om (potentiële) cliënten beter te 

helpen. 

 
Cliëntgerichte principes 
 
Onder deze categorie vallen concepten die focussen op hoe maatschappelijke organisaties 

hun dienstverlening beter op maat van de cliënt kunnen maken. Uit de analyse blijkt ook dat 

de andere categorieën zorgen voor een meer cliëntgerichte communicatie. Onder deze 

categorie zijn concepten samengenomen die minder in de andere categorieën thuishoren. 

 
Promoten & opvolgen 
 
Deze categorie heeft te maken met hoe maatschappelijke organisaties zich op de markt 

plaatsen en hoe zij hun prestaties kunnen opvolgen. Deze categorie is sterk gerelateerd met 

marketingprincipes. Zoals reeds aangehaald in het theoretisch kader definiëren Kotler & 

Armstrong (2010) marketing als het beheren van winstgevende klantrelaties.  

 

De concepten 

 
Graduele ontwikkeling 

 
In de interviews viel op dat alle deelnemers het belang van offline kanalen benadrukken. De 

kernactiviteiten van maatschappelijke dienstverleners gebeuren in een offline omgeving. 

Toch duiden de meeste respondenten op een verschuiving in de dienstverlening en 

verandert de prioriteit tussen offline en online stilaan. Dit heeft te maken met de eerste 

onderzoeksvraag. 
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Respondent 3: Voorlopig blijft offline communicatie ook belangrijk (flyers e.d.), 
omdat we nog met veel mensen te maken hebben die niet zo digitaal zijn. Pas als de 
huidige oudere generatie helemaal uitsterft, zal er een nog veel grotere transitie naar 
digitaal plaatsvinden. 

 

 
Chatfunctie 

 
Uit de interviews blijkt dat organisaties interesse hebben voor een chatfunctie die hen in 

staat stelt om met cliënten te communiceren, maar dat vier van de vijf er geen hebben 

(onderzoeksvraag één).  

 
De volgende antwoorden zijn gebaseerd op één interview omdat deze respondent lid is van 

een organisatie die een uitgewerkte chatfunctie heeft. De andere organisaties hebben geen 

of beperkte chatmogelijkheden. Dit is een bijzonder kleine steekproef voor de chatfunctie, 

maar het biedt oppervlakkige inzichten en een basis voor het OCMW Gent om inzicht te 

krijgen in wat werkt en wat niet werkt voor het ontwikkelen van een chatfunctie. 

 
Uit de analyse van het interview zijn enkele verbanden i.v.m. het oprichten van een 

chatfunctie boven gekomen. Ten eerste zijn er enkele voordelen aan een chatfunctie. De 

implementatie van een chatfunctie is geschikt om op een interactieve manier hulp te bieden 

aan cliënten. Bovendien is het sneller dan vele andere digitale kanalen. Daarnaast is het een 

geschikte aanvulling op het bestaande aanbod omdat het de drempel verlaagt voor cliënten 

om hun vraag te stellen. Anonimiteit verlaagt de drempel voor cliënten en zij kunnen zo 

eenvoudiger gevoelige vragen stellen. 

 
Ten tweede vielen er een aantal elementen op i.v.m. het inrichten van de chatfunctie tijdens 

de analyse. Zo hebben chat medewerkers tijd nodig om vertrouwd te geraken en handiger te 

worden met de chatfunctie. Er is dus sprake van een leercurve. De chatfunctie brengt meer 

waarde op naarmate de werknemers en de organisatie meer ervaring hebben met de 

werking van een chatfunctie. 

 
Ook privacy blijkt een cruciaal element te zijn bij de ontwikkeling van de chatfunctie. De 

privacy van cliënten dient gewaarborgd te worden opdat de organisatie de rechten van de 

cliënt niet schaadt. De respondent haalt het gebruik van het IP-adres aan als best practice 

om de privacy te garanderen en toch een minimum aan informatie van de cliënt te hebben. 

Het gebruik van het IP-adres wordt verder besproken in de discussie. 

 

Bovendien zorgen enkele handige tools voor een verbetering van het chataanbod. Vragen 

naar persoonlijke gegevens van de chatter neemt relatief veel tijd in beslag en de 
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medewerkers blijken dezelfde vragen te moeten stellen aan het begin van elke conversatie 

om een beeld te kunnen schetsen van de situatie van de chatter. Een pre-chat biedt een 

oplossing om tijd te besparen en bijgevolg ook kosten. Deze oplossing wordt verder 

besproken in de discussie. 

 
Daarnaast komt terug dat de ontwikkeling van een chatfunctie een dynamisch proces is. 

Feedback van cliënten blijkt een nuttige bron van informatie om de chatfunctie te verbeteren. 

Op die manier kan de organisatie het chataanbod beter op maat van de cliënt maken. De 

respondent vertelt over twee manieren om feedback te verzamelen. 

 
De eerste manier is om de chattende cliënt na elk gesprek een formulier te laten invullen met 

enkele vragen over de kwaliteit van het gesprek. Op die manier kan de organisatie hun 

chataanbod verbeteren op basis van de feedback van de cliënten. 

 
De tweede manier om de kwaliteit te verbeteren is om een medewerker de mogelijkheid te 

geven om na elk gesprek commentaar op te schrijven i.v.m. het gesprek. Deze commentaar 

is dan gelinkt aan het IP-adres en geeft additionele informatie als medewerkers nog eens 

een korte samenvatting van het gesprek willen. 

 
Tenslotte blijven bij chathulpverlening dezelfde principes gelden als bij een face-to-face 

gesprek. Het doel is om de persoon met een hulpvraag te helpen en cliëntgerichte principes 

kunnen hierbij helpen. Enkele cliëntgerichte principes zijn bij een volgende categorie terug te 

vinden. 

 

Chat om contact te onderhouden 
 
Uit de interviews blijkt dat er een aantal factoren een impact hebben op het succes om chat 

te gebruiken voor afspraken met cliënten. Zo komen twee factoren terug: digitale expertise 

en digitale interesse. Digitale expertise gaat over hoe vaardig een persoon is met digitale 

communicatiemiddelen en digitale interesse gaat over de mate waarin een persoon digitale 

communicatiemiddelen wil leren gebruiken. Hoe hoger de digitale expertise en digitale 

interesse van een persoon, hoe sneller deze persoon weg zal zijn met de technologie.  

 
  
Inzet digitale kanalen 

 
Uit de analyse van de interviews blijkt dat alle organisaties gebruik maken van digitale 

kanalen om met hun doelgroep te communiceren (onderzoeksvraag één). Toch blijken 

digitale kanalen veeleer aanvullend te zijn op offline kanalen. Een correcte inzet van 
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(nieuwe) digitale kanalen kan voor een hogere klantwaarde zorgen. Om deze klantwaarde te 

verhogen dient de organisatie de juiste keuzes i.v.m. digitale kanalen te maken. 

 
Uit de gesprekken blijkt de relatief lage kostprijs een voordeel van digitale kanalen te zijn. 

Bovendien gaven meerdere respondenten aan dat meer digitale kanalen het bereik van de 

doelgroep verhogen. Meer kanalen blijken dus meer op te brengen als het budget het 

toelaat. 

 
Respondent 1: Goh, in theorie is elk kanaal een goed kanaal, denk ik dan hè. Of het 
nu tv, krant of digitaal is, als je boodschap overkomt en landt, is dat een goede zaak. 
Wat dat we proberen te doen is onze communicatiedienst zo breed mogelijk houden 
en altijd aftoetsen als we iets “...” of iets willen communiceren. De bedoeling is ‘wie 
willen we bereiken en wat zouden we graag voor respons hebben?’ en op basis 
daarvan moet je dan één kanaal of meerdere kanalen kiezen.  

 
Vervolgens kregen de respondenten allemaal de vraag welke kanalen zij aanraden en welke 

zij afraden. Op basis van hun antwoorden is een hiërarchie van de digitale kanalen opgesteld 

(Figuur 5). Hierbij is het essentieel om in het achterhoofd te houden dat elke organisatie 

verschillend is en dat wordt aangeraden om dit af te wegen voor iedere organisatie apart. 

Zoals reeds aangehaald is elk kanaal in theorie een goed kanaal en kunnen bepaalde 

kanalen werken afhankelijk van de context. Daarnaast is deze piramide ook een dynamisch 

concept: kanalen veranderen voortdurend en daarbij ook hun nut voor de organisatie. 

Daarom dient deze piramide doorheen de tijd aangepast te worden. 

 

Figuur 5 geeft de hiërarchie na de analyse weer. Kanalen boven in de piramide zijn 

essentieel en bieden veel waarde voor de organisaties. Kanalen vanonder in de piramide 

worden afgeraden. 

 

 
Figuur 5: Piramide digitale kanalen 
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Facebook en de website blijken essentiële kanalen voor maatschappelijke organisaties. 

Deze kanalen hebben het hoogste bereik en worden dus door de meeste mensen gebruikt. 

Daarom is het cruciaal als organisatie om in deze kanalen te investeren om zoveel mogelijk 

mensen te informeren en te helpen (onderzoeksvraag twee). 

 
Een veelbesproken derde kanaal is LinkedIn. Het gebruik van LinkedIn verschilde afhankelijk 

van de organisatie, maar het kanaal blijkt ook een relatief groot bereik te hebben 

(onderzoeksvraag één). Dit kanaal heeft voornamelijk een zakelijk doel en biedt 

mogelijkheden om samenwerkingspartners te zoeken, om mensen aan te werven en om 

informatie te zenden. Om die redenen volgt het de essentiële kanalen op en heeft het 

potentieel om aan belang te winnen. 

 

Een derde categorie zijn de experimentele kanalen. Hiermee worden kanalen bedoeld die 

over het algemeen op dit moment nog niet ver ontwikkeld zijn in maatschappelijke 

organisaties en waarvan het potentieel nog ongekend is. Zo experimenteren organisaties 

met Instagram en chat, maar zitten ze met deze kanalen nog in een proeffase 

(onderzoeksvraag één). Organisaties proberen kanalen in deze categorie uit binnen een 

beperkt budget om het potentieel ervan te ontdekken. 

 
Tot de laatste categorie behoren digitale kanalen die niet blijken te werken. Ze leveren te 

weinig op of ze zorgen voor ongewenste neveneffecten. Zo raden twee respondenten 

Youtube af omdat budgetten voor filmpjes niet te onderschatten zijn en omdat het 

privacyproblemen i.v.m. de cliënten met zich meebrengt. Gebruikers van TikTok en 

Snapchat zijn relatief jong, zijn minder de focus van de bevraagde maatschappelijke 

organisaties en deze kanalen blijken niet ideaal om de organisatie te promoten. Argumenten 

tegen Twitter zijn de doelgroep en het bereik. Twitter is meer gericht op media en politiek. Dit 

overlapt weinig met de doelgroep van maatschappelijke organisaties. Daarnaast blijkt het 

ook een lager bereik te hebben dan andere populaire sociale media zoals Facebook of 

Instagram. 

 
Tenslotte blijkt na analyse van de gesprekken dat maatschappelijke organisaties sociale 

media amper gebruiken voor interactieve gesprekken (onderzoeksvraag één). Het is meer 

een kanaal om informatie te zenden naar hun cliënten en om mensen op de hoogte te 

houden van wat de organisatie doet. 
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Digitaal engagement 
 
Uit de interviews blijkt dat organisaties minder investeren in opleidingen om de digitale 

vaardigheden van de doelgroep zelf te verbeteren, dan in opleidingen voor hun medewerkers 

(onderzoeksvraag één). 

 
Bovendien blijkt er een verband te zijn tussen mensen die online actief zijn en het potentieel 

om deze mensen te helpen. Een persoon die gebruik maakt van digitale kanalen bij de 

dienstverlening, blijkt zelfstandiger te zijn en beter geholpen te kunnen worden. 

 
Respondent 6: Ik zie het dat mensen die zich online… gebruik maken van online 
contactmogelijkheden, dat die veel meer zelf bezig zijn met hun 
ondersteuningsvraag. “...” We zien bij inwoners die online aan contact hebben of een 
mix hebben tussen online en fysieke afspraken, dat die veel meer zelf doen en dat is 
eigenlijk ook waar we natuurlijk naartoe willen: dat inwoners veel meer eigenlijk 
verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen hulpvragen en veel meer kijken naar 
mogelijkheden die ze zelf hebben en zo min mogelijk een beroep hoeven te doen op 
ons of hè, “vervolghulp”. 

 
Uit de analyse blijkt ook dat digitaal opleiden geen kernactiviteit is van de organisaties 

(onderzoeksvraag één). Twee respondenten geven aan dat opleidingen voor de doelgroep 

niet de focus van de organisatie zijn en dat zij hun middelen elders in investeren. De andere 

respondenten geven aan dat ze kleinschalige workshops of opleidingen organiseren voor de 

doelgroep. Deze respondenten vertellen ook dat er op dit vlak nog verbetering mogelijk is en 

dat het nog niet gestructureerd gebeurt. 

 
Zoals reeds vermeld, blijkt digitale interesse een bepalende factor te zijn of een persoon al 

dan niet digitale kanalen zal gebruiken. Bovendien blijkt deze interesse ook 

leeftijdsonafhankelijk te zijn. Zo geven drie respondenten aan dat zij merken dat er 

voldoende mensen uit oudere doelgroepen interesse tonen in digitale middelen. 

 
Respondent 2: Ja, dat is heel afhankelijk ook weer van wie het is. Wij hebben hier 
zeker heel veel mensen die senior zijn en helemaal geen interesse hebben in het 
digitale. 
... Maar evengoed in die doelgroep van die leeftijd hebben we ook mensen die wel 
die interesse hebben en die wel zin hebben om via de digitale middelen aan de slag 
te gaan. 

 
Ook blijkt uit de analyse dat blended hulp het dienstenaanbod beter op maat van de cliënt 

kan maken. Bij blended hulp gebruikt de organisatie een mix van kanalen. In deze mix zitten 

zowel offline als online kanalen. Deze vorm van hulpverlening biedt de mogelijkheid om de 

voordelen van offline en online kanalen te combineren (onderzoeksvraag twee).  
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Ook opvallend is dat één respondent aangaf dat zij selecteren op digitale vaardigheden bij 

vacatures (onderzoekvraag één). Selecteren op digitale vaardigheden garandeert dat de 

persoon al een bepaalde kennis heeft over digitale communicatiemiddelen en dat deze 

persoon kan bijdragen aan een meer digitale dienstverlening.  

 
E-toegang 
 
Alle respondenten benadrukken dat hun doelgroep niet volledig digitaal bereikbaar is. Ze 

moeten rekening houden met het feit dat er altijd mensen zijn die geen of beperkte digitale 

middelen hebben binnen hun doelgroep. Daarbij komt ook dat de meeste activiteiten offline 

gebeuren. Toch geven ze aan dat het grootste deel van doelgroep wel digitaal bereikbaar is. 

Daarnaast geven twee respondenten aan dat cliënten die digitaal actief willen zijn, creatief 

zijn in het zoeken naar oplossingen en gebruik maken van de infrastructuur die te vinden is 

(onderzoeksvraag één). 

 
Eenvoudig taalgebruik 
 
Uit de gesprekken blijkt eenvoudig taalgebruik in (digitale) communicatie essentieel. De 

reden hiervoor is dat de organisaties een brede doelgroep proberen te dienen en daarom 

willen ze de drempel laag houden door taal te gebruiken die voor iedereen begrijpbaar is 

(onderzoeksvraag één). Zo geven vijf van de zes respondenten ook aan dat het ontwerp van 

hun website gericht is op eenvoud en dat ze de taal op de website zo begrijpbaar mogelijk 

proberen te maken. Ook bij andere kanalen komt dit principe terug in de interviews. 

 

Daarnaast haalt één respondent aan dat zij werken met een ‘vijf-fasen model’. Dit model 

beschrijft hoe een medewerker gepast en met de nodige empathie kan reageren om vragen 

van cliënten doelgericht te beantwoorden. Daarnaast komen methoden aan bod in hun 

opleiding die hen helpen om de boodschap beter te verwoorden. Het is gebaseerd op het 

‘Skilled Helper Model’ van Gerard Egan. 

 
Respondent 6: Ja, zeker. Wij zijn allemaal digitaal geschoold en methodisch 
geschoold in online hulpverlenen en we gebruiken ‘het vijf fasen model’ waarin juist 
ook aandacht is voor het stukje ‘empathisch reageren, hoe doe je dat?’, ‘hoe haal je 
de emotie uit de vraag van iemand of uit het bericht van iemand?’ en ‘hoe reageer je 
daar op zodat het niet heel droog wordt van dit moet je doen, punt?’, maar juist ook 
empatisch reageren, begrip tonen per situatie waar iemand in zit of de beleving die 
iemand heeft van de situatie.  

 
Pair working 
 
Twee respondenten vertellen dat zij vragen van cliënten met twee personen lezen en 

bespreken (onderzoeksvraag één). Op die manier kunnen de medewerkers het bericht vanuit 
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verschillende invalshoeken bekijken en overleggen om er de essentie uithalen. De vraag op 

een correcte manier begrijpen is essentieel om de cliënt verder te helpen. Bovendien heeft 

dit het voordeel dat de ene persoon de andere persoon kan aanvullen als hij iets niet 

begrijpt. Dit principe van ‘pair working’ kan de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en 

daardoor meer cliënten aanspreken (onderzoeksvraag twee). 

 
Snelle reactietijd 
 
In de interviews komt reactietijd bij twee respondenten aan bod. Zij geven aan dat het 

cruciaal is om snel te reageren op hulpvragen (onderzoeksvraag één). Hoe sneller het 

probleem wordt aangepakt, hoe minder moeite en middelen het kost voor de organisatie. 

Een snelle reactietijd verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en bijgevolg ook de 

tendens van personen op binnen te stappen (onderzoeksvraag twee). 

 

Zelfstandigheid cliënt 
 
Uit de interviews blijkt ook dat het voordeel oplevert voor de organisatie om cliënten meer 

zelfstandigheid te geven (onderzoeksvraag één). Dit kost minder voor de organisatie omdat 

de last meer verdeeld wordt tussen de cliënt zelf en de sociaal medewerker. De organisatie 

moet op die manier over het algemeen minder middelen investeren in een cliënt. Daarnaast 

geeft het de cliënt meer vrijheid. Beide partijen winnen als dit principe gerespecteerd wordt 

(onderzoeksvraag twee). 

 

Eén respondent vertelde dat zij met een eigen platform werken en dat het cliënten de 

mogelijkheid biedt om zelf een stuk van de hulp in te vullen. De cliënten hebben op dit 

platform dan enkele digitale tools ter beschikking en staan in verbinding met een toegewezen 

medewerker die hen begeleidt in het hulpproces. 

 
Respondent 6: Ja, het is een soort digitaal “systeem” waar inwoners zelf een inlog 
voor krijgen en daar is altijd een wijkcoach aan gekoppeld en in dat stukje omgeving 
kan die zelf zijn werkplan invullen of dat samen doen met de wijkcoach en aan de 
doelen die ze afstellen, die je samen opstelt, daar kun je vervolgens weer digitale 
tooltjes aan hangen om “...” te werken. Dan kan je bijvoorbeeld een dagboek 
bijhouden waar je dan feedback op kan geven of een 5G-schema invullen waar je 
bijvoorbeeld feedback op kan geven of tips op kan geven over hoe iemand dan weer 
verder kan. 

 
Naambekendheid 
 
Uit de interviews blijkt dat alle organisaties voornamelijk offline marketing methoden zoals 

flyers en folders gebruiken om hun organisatie te promoten. Hoewel blijkt dat de doelgroep 

voor een groot deel digitaal bereikbaar is, valt het op dat de inzet van digitale marketing 



 41 

methoden eerder beperkt is bij de maatschappelijke organisaties. Toch geven ze aan dat ze 

inzetten op sociale media om informatie over de organisatie te verspreiden. Zo vertelt één 

respondent dat hun organisatie targeting tools op sociale media gebruikt om potentiële 

cliënten te bereiken (onderzoeksvraag één). Via deze tools kan een organisatie gericht 

advertenties plaatsen op sociale media door een aantal parameters te bepalen die 

overeenkomen met de doelgroep. 

 
Een andere respondent vertelt echter dat zij bewust niet investeren in advertenties op sociale 

media omdat het effect hiervan diffuus is. Dit betekent dat zij het niet doen omdat ze er niet 

van overtuigd zijn dat ze met deze posts en targeting tools de juiste doelgroep bereiken. 

Bovendien moeten zij het budget voor marketing campagnes kunnen verantwoorden en de 

respondent geeft aan dat promoted posts op social media niet gegarandeerd de juiste 

doelgroep bereiken. 

 
Respondent 4: “...” wij doen ook niet aan promoted posts of dat soort dingen omdat 
daar, daar moet je… ik vind als communicatieadviseur moet je uitlegbaar maken 
waarom je - zeker in de zorg- en welzijnssector dan -  hoe je elke euro kunt 
verantwoorden en omdat het effect van social media promotion zo diffuus is. Je kunt 
wel specifiek targeten, maar heb je dan ook je doelgroep te pakken? Ja, vind ik het 
lastig uit te leggen om daar op die manier aandacht voor te vragen. 

 
Uit de analyse is dus niet duidelijk of digitale targeting tools efficiënt zijn om de juiste mensen 

in de doelgroep te bereiken.  

 
Meten communicatieverkeer 
 
Uit de interviews blijken de organisaties hun communicatieverkeer over het algemeen te 

meten, maar er onvoldoende waarde uit te halen. Vaak vragen ze de cijfers niet op of 

benutten ze deze niet volledig. Zo spreken drie respondenten over het gebruik van Web 

Analytics of social media monitoring om de prestaties op te volgen. Ook opmerkelijk is dat 

twee respondenten die het beperkt doen, vertellen dat er veel winst uit data te halen is 

(onderzoeksvraag één). 
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6. DISCUSSIE 

6.1 INLEIDING DISCUSSIE 
 

Dit deel begint met een korte samenvatting van de resultaten. Daarna volgen aanbevelingen 

voor het OCMW Gent op basis van de resultaten.  De resultaten en aanbevelingen worden 

vervolgens afgetoetst met inzichten uit de literatuur. Na de discussie van de resultaten volgt 

een bespreking van de beperkingen van het onderzoek gevolgd door suggesties voor verder 

onderzoek.  

 

In de resultaten is de ontwikkelde theorie te zien die op de onderzoeksvragen probeert te 

antwoorden. Het theoretisch model geeft weer dat er verbanden zijn tussen de best practices 

voor digitale communicatie, cliëntgerichte communicatie en het aantrekken van potentiële 

cliënten. Zo is er een verband tussen de best practices en cliëntgerichtheid vastgesteld. De 

concepten gerelateerd aan de digitale best practices zorgen ervoor dat de communicatie van 

maatschappelijke organisaties meer op maat van de cliënt gebeurt. Uit de analyse blijkt dat 

deze cliëntgerichte focus een positief effect heeft op het aantrekken van potentiële cliënten. 

Dit komt overeen met onderzoeksvraag twee: ‘Hoe moet het OCMW Gent digitale 

communicatiemiddelen inzetten opdat de drempel voor hun cliënten verlaagt om bij hen 

binnen te stappen?’. 

 

Onder de best practices voor digitale communicatie zijn vier categorieën onderscheiden 

tijdens de analyse: kanaalstrategie, digitale skills & infrastructuur, cliëntgerichte principes en 

promoten & opvolgen. Elk van deze concepten dragen bij aan een meer cliëntgerichte 

communicatie. In het volgende deel worden aanbevelingen voorgesteld op basis van de 

resultaten rond deze categorieën. 

 

6.2 AANBEVELINGEN 
 

Dit deel van de discussie is nauw verbonden met de resultaten. In dit deel worden enkele 

aanbevelingen voorgesteld voor het OCMW Gent en potentieel andere maatschappelijke 

organisaties. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op verbanden die gevonden zijn in de 

analyse. Terwijl de resultaten voornamelijk antwoorden op de eerste onderzoeksvraag, wordt 

er in dit deel voornamelijk een antwoord geformuleerd op de tweede onderzoeksvraag. Deze 

gaat over hoe het OCMW Gent de drempel voor hun cliënten kan verlagen om binnen te 

stappen aan de hand van digitale communicatiemiddelen. De aanbevelingen worden per 
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categorie besproken op basis van interpretaties van de resultaten. De categorieën zijn: 

kanaalstrategie, digitale skills & infrastructuur, cliëntgerichte principes en promoten & 

opvolgen. 

 

6.2.1 KANAALSTRATEGIE 

 
Het eerste concept ‘graduele ontwikkeling’ vormt de basis voor de eerste aanbevelingen. Dit 

concept houdt in dat een maatschappelijke organisatie kijkt waar digitale oplossingen in de 

communicatie passen. Bovendien weegt de organisatie de verhouding van digitale en offline 

kanalen best voortdurend af. Monitoring van de activiteit op de kanalen en e-toegang (zie 

volgende concepten) zorgen ervoor dat de organisatie de juiste beslissing kan maken om 

een nieuw kanaal toe te voegen of een bepaald kanaal te verwijderen. Nadien stelt de 

organisatie een duidelijk plan op voor het inzetten van een nieuw kanaal waarbij financiële 

en strategische overwegingen worden besproken. Uit de resultaten blijkt immers dat stap 

voor stap ontwikkelen een best practice is en dat er een stijgende interesse is om digitale 

kanalen te gebruiken bij de maatschappelijke organisaties. 

 

Ook relevant voor dit concept is dat de organisatie kijkt naar alle mogelijke oplossingen op 

de markt. Nieuwe digitale projecten worden stapsgewijs uitgevoerd. Ze moeten kijken naar 

die oplossing die voldoet aan de noden van de organisatie, niet meer. De meest eenvoudige 

oplossing komt eerst en wordt nadien uitgebreid. Dit zorgt op lange termijn voor een 

efficiëntere, meer digitale dienstverlening. 

 

Een concreet voorbeeld voor het OCMW Gent is het uitwerken van een chatfunctie. De 

eerste stappen hierbij zijn kijken naar hoe ze deze initieel kunnen inzetten. Zo kan deze 

ingezet worden voor een kleinere doelgroep met uitsluitend menselijke bemanning. Daarna, 

indien alles op punt staat, kan deze uitgebreid worden met automatische antwoorden op 

veelgestelde vragen door middel van een hybride chatbot. Een hybride chatbot combineert 

menselijke bemanning met automatische antwoorden. Het punt is dat ze deze stap voor stap 

dienen op te bouwen zodat ze de chatfunctie kunnen bijsturen waar nodig. 

 

Een tweede element is ‘chat’. Daar zijn twee concepten onderscheiden: ‘chatfunctie’ en ‘chat 

om contact te onderhouden’. Eerst worden aanbevelingen rond de ‘chatfunctie’ besproken. 

Uit de resultaten blijkt dat chat voordelen kan opleveren voor de organisatie. Zo is het 

interactief, sneller dan vele andere kanalen om te communiceren en verlaagt het de drempel 

omdat cliënten anoniem over gevoelige onderwerpen kunnen praten.  
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Om die redenen is het interessant voor maatschappelijke organisaties om te kijken naar een 

chatfunctie. Uit dit onderzoek blijkt dat er aantal praktijken helpen om de chat vlotter te laten 

verlopen. 

  

Ten eerste wijzen de resultaten uit dat er een leercurve is bij chathulpverlening. Daarom zijn 

investeringen in (externe) opleidingen essentieel om medewerkers sneller naar de top van 

de leercurve te brengen.  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat cliënten vaak chat gebruiken om over gevoelige kwesties te praten 

en dat privacy cruciaal is. Daarom is het essentieel dat de organisatie initieel een minimum 

aan informatie van de cliënt vraagt. Concreet betekent dit dat het IP-adres van het toestel 

waarmee de cliënt stuurt, de enige informatie is die de chatmedewerker gegarandeerd krijgt. 

Op die manier kan de medewerker het IP-adres niet linken aan een locatie, maar heeft hij bij 

noodgevallen (bv. als er sprake is van zelfmoordneigingen) wel de minimum vereiste 

informatie om actie te ondernemen. 

 

Bovendien zorgen enkele handige tools voor een verbetering van het chataanbod. Enerzijds 

is het aangeraden om te werken met een pre-chat. Dit houdt in dat de chattende cliënt de 

optie krijgt om een aantal gegevens in te vullen. Op deze manier krijgt de chatmedewerker 

alvast een aantal gegevens te zien die potentieel belangrijk zijn om een goed beeld van de 

chatter te schetsen. Ook bespaart dit de medewerker tijd om naar bepaalde gegevens te 

vragen zoals de leeftijd.  

 

Anderzijds is het aanbevolen om de chattende cliënt na elk gesprek een formulier te laten 

invullen met enkele vragen over de kwaliteit van het gesprek. Op die manier kan de 

organisatie hun chataanbod verbeteren op basis van de feedback van de cliënten. 

Bovendien zijn ook notities langs de kant van de chatmedewerker aan te raden. De 

medewerker heeft zo de mogelijkheid om na elk gesprek commentaar op te schrijven i.v.m. 

het gesprek. Deze commentaar is dan gelinkt aan het IP-adres en geeft additionele 

informatie als medewerkers nog eens een korte samenvatting van het gesprek willen. 

 

Tenslotte blijven bij chathulpverlening dezelfde principes gelden als bij een face-to-face 

gesprek. Het doel is om de persoon met een hulpvraag te helpen en cliëntgerichte principes 

kunnen hierbij helpen. Enkele cliëntgerichte principes zijn bij een volgende categorie terug te 

vinden, maar dit gaat verder dan de aanbevelingen die daar staan. 
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Een tweede concept bij chat is ‘chat om contact te onderhouden’. De resultaten van dit 

onderzoek wijzen uit dat digitale expertise en digital interesse doorslaggevend zijn of chat de 

moeite waard is om te gebruiken. Daarom is het aangeraden om de beslissing om chat te 

gebruiken, af te wegen op basis van deze twee factoren. Deze twee factoren dienen voor 

zowel de medewerkers als de doelgroep bekeken te worden. Als er hoog gescoord wordt op 

deze twee elementen bij een bepaald team en bij de doelgroep die dit team probeert te 

helpen (bv. senioren), dan kan het kanaal de dienstverlening efficiënter laten verlopen. In het 

andere geval is het niet aan te raden omdat het relatief veel kost om er rendement uit te 

halen. In dat geval wordt er beter gefocust op andere manieren.  

 

Ten vierde wordt het concept ‘inzet digitale kanalen’ besproken. De resultaten wijzen uit 

dat een correcte inzet van (nieuwe) digitale kanalen voor een hogere klantwaarde kan 

zorgen. Daarom is het aangeraden om voor elk kanaal te meten hoeveel het oplevert. Dit 

kan op basis van enquêtes bij de doelgroep, monitoring tools en ad hoc metingen gebeuren. 

Eens de resultaten beschikbaar zijn, kan de organisatie afwegen of het kanaal voldoende 

cliënten helpt of dat het beter is middelen elders in te zetten. 

 

Bovendien is het een opvallende bevinding dat organisaties met meer kanalen een hoger 

bereik van de doelgroep hebben en dat digitale kanalen relatief goedkoop zijn. Om deze 

twee redenen is het aangeraden om zoveel mogelijke digitale kanalen in te zetten. Toch 

dient de organisatie rekening te houden met de vorige aanbeveling: indien de kosten te hoog 

zijn voor wat het kanaal oplevert, dan zet de organisatie het kanaal best stop. 

 

Verder is er bij de resultaten een hiërarchie opgesteld van digitale kanalen. Deze hiërarchie 

rangschikt kanalen van meest efficiënt om de doelgroep te bereiken naar minder efficiënt. 

Het is interessant om naar deze piramide (Figuur 5) te kijken en deze aan te passen 

doorheen de tijd. Momenteel is het aangeraden om vooral te investeren in Facebook en de 

website omdat maatschappelijke organisaties daar de meeste winst uit blijken te halen op 

vlak van communicatie. Het is ook interessant om naar LinkedIn te kijken en om te 

experimenteren met kanalen in de experimentele categorie. Tenslotte blijft de organisatie 

best weg van de onderste categorie. 

 
Tenslotte blijkt uit de resultaten dat de organisatie sociale media voorlopig best nog gebruikt 

om te zenden. 

 

In de onderstaande tabel is een samenvatting van de aanbevelingen i.v.m. kanaalstrategie 

terug te vinden. 
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Tabel 3: Aanbevelingen kanaalstrategie 

Concept Aanbevelingen 

Graduele 
ontwikkeling 

 Constante afweging tussen (digitale) kanalen 
 Kies voor de meest eenvoudige oplossing voor nieuwe 

(digitale) ontwikkelingen 
Chatfunctie  Begin met menselijke bemanning 

 Investeer in opleidingen 
 Privacy: IP-adres is de enige vereiste informatie 
 Tools: pre-chat 
 Tools: comments 
 Cliëntgerichte principes 

Chat om contact te 
onderhouden 

 Evalueer digitale vaardigheden en digitale interesse bij teams 
en diens doelgroep 

 Maak een beslissing op basis van deze criteria om een team 
chat te laten gebruiken 

Inzet digitale 
kanalen 

 Evalueer nut per kanaal 
 Meer kanalen is over het algemeen beter 
 Bekijk de piramide van digitale kanalen (Figuur 5) 
 Gebruik sociale media om info te zenden, (nog) niet voor 

interactie 

 

6.2.2 DIGITALE SKILLS & INFRASTRUCTUUR 

 
Onder deze categorie vallen twee concepten: ‘digitaal engagement’ en ‘e-toegang’. Eerst 

worden aanbeveling gerelateerd aan ‘digitaal engagement’ besproken. De resultaten geven 

aan dat opleidingen voor de doelgroep vaak ondergeschikt zijn en niet tot de focus van 

maatschappelijke organisaties behoren. Om die reden houdt de organisatie deze opleidingen 

of workshops best kleinschalig. Dit beperkt het budget en laat opties open om middelen te 

investeren in zaken die dichter bij de kernactiviteiten liggen. 

 

Uit de resultaten blijkt digitale interesse een factor te zijn die bepaalt of een persoon al dan 

niet open staat om digitale kanalen te gebruiken. Daarom dient de organisatie te kijken naar 

de digitale interesse van een persoon onafhankelijk van zijn/haar leeftijd. Een optie is om 

vrijblijvend opleidingen aan te bieden rond bepaalde digitale thema’s zoals bv. sociale media. 

Verplichte opleidingen brengen hogere kosten met zich mee omdat er meer middelen 

ingezet moeten worden voor alle cliënten. Bovendien dreigen ze relatief minder op te 

brengen omdat een aantal mensen geen digitale interesse zullen hebben. 

 

Dit onderzoek wijst uit dat een mix van offline en online kanalen bij de dienstverlening 

mogelijkheden creëert om de voordelen van beiden te combineren. Daarom is het 

aangeraden om mensen die digitale interesse en aanleg hebben via digitale kanalen te laten 

werken omdat dit vaak sneller is en goedkoper. Daarnaast heeft de organisatie nog altijd de 
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mogelijkheid om offline kanalen te gebruiken om gesprekken te voeren die meer in de diepte 

gaan en om onderliggende problemen boven te halen die via online kanalen moeilijker boven 

te halen zijn. Verder kan de organisatie ook die kanalen gebruiken die de cliënt prefereert. 

Door de twee (offline en online) op de geschikte manier te combineren, creëert de 

organisatie een dienstverlening die efficiënter, goedkoper en meer cliëntgericht is.  

 

Tenslotte is het interessant om te selecteren op digitale vaardigheden bij vacatures voor 

functies waarbij dit relevant is. Zo garandeert de organisatie dat de persoon al een basis aan 

digitale competenties heeft en dat de persoon mee kan werken aan een digitalisering van de 

dienstverlening. 

 

Vervolgens is het interessant om te kijken naar best practices gerelateerd aan ‘e-toegang’. 

Uit de resultaten blijkt dat de doelgroep voor het grootste deel digitaal bereikbaar is. Deze 

digitale aanwezigheid creëert opportuniteiten voor de organisatie op vlak van communicatie. 

 

Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat er een groep is die de middelen niet heeft, maar wel 

actief op zoek gaat naar oplossingen om digitaal te gaan. Om die reden is het interessant om 

te investeren in infrastructuur voor de doelgroep. Een idee is om ruimtes ter beschikking te 

stellen waar digitale middelen gratis aanwezig zijn en waar toezichters hen kunnen helpen. 

Het vormt een extra manier om cliënten aan te spreken en om hen kennis te laten maken 

met digitale kanalen. Zij die de middelen niet hebben en digitaal willen werken, krijgen op die 

manier de mogelijkheid om dit te doen. Mensen informeren over de (nieuwe) gratis 

infrastructuur kan zo de drempel verlagen om binnen te stappen.  

In de onderstaande tabel is een samenvatting van de aanbevelingen i.v.m. digitale skills & 

infrastructuur terug te vinden. 

Tabel 4: Aanbevelingen digitale skills & infrastructuur 

Concept Aanbevelingen 
Digitaal 
engagement 

 Houd workshops rond digitale thema’s kleinschalig (voor 
cliënten) 

 Houd opleidingen leeftijdsonafhankelijk en vrijblijvend (zowel 
voor cliënten als medewerkers) 

 Maak de dienstverlening blended 
 Selecteer bij (bepaalde) vacatures op digitale vaardigheden 

E-toegang  Besef dat de doelgroep voor het grootste deel digitaal aanwezig 
is –> opportuniteiten 

 Investeer in digitale infrastructuur voor cliënten 
 Informeer cliënten over de digitale infrastructuur 

 



 48 

6.2.3 CLIËNTGERICHTE PRINCIPES 

 
Onder deze categorie zijn vier concepten onderscheiden: ‘eenvoudig taalgebruik’, ‘pair 

working’, ‘snelle reactietijd’ en ‘zelfstandigheid cliënt’. Ten eerste worden enkele aanbeveling 

omtrent ‘eenvoudig taalgebruik’ voorgesteld. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat 

eenvoudig taalgebruik centraal staat bij alle digitale kanalen. Het zorgt ervoor dat cliënten de 

informatie beter begrijpen. Daarom is het interessant om te kijken naar bestaande modellen 

of frameworks die te maken hebben met empathisch reageren en eenvoudig taalgebruik. Op 

basis van deze principes kan een checklist opgesteld worden. Deze dient dan als hulpmiddel 

voor het opmaken van teksten om ze beter leesbaar te maken voor cliënten.  

 

Daarnaast is het aangeraden om principes van deze modellen mee in de opleiding van de 

medewerkers te steken. Zo worden medewerkers opgeleid om hun boodschappen naar 

cliënten beter te verwoorden en wordt de drempel om deze te begrijpen lager. 

 

Verder is het best om de tekst nogmaals te laten controleren op leesbaarheid en eenvoud 

door een andere medewerker. Een andere persoon bekijkt de tekst immers vanuit een ander 

perspectief en kan suggesties geven om de tekst eenvoudiger te maken.  

 

Ten tweede volgt er een aanbeveling rond het concept ‘pair working’. Uit de resultaten blijkt 

dat vragen soms complex zijn en dat het helpt om de vraag vanuit verschillende 

perspectieven te bekijken om deze beter te begrijpen. Daarom is het interessant om 

complexe vragen met twee personen te overlopen alvorens erop te antwoorden. 

 

Ten derde is er een aanbeveling rond het concept ‘snelle reactietijd’. Uit dit onderzoek blijkt 

dat een snelle reactietijd cruciaal is om problemen en hoge kosten te voorkomen. Om die 

reden is het aanbevolen om regels i.v.m. reactietijd op te stellen om medewerkers aan te 

sporen om snel te reageren. 

 

Tenslotte volgt een aanbeveling gerelateerd aan het concept ‘zelfstandigheid cliënt’. De 

resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat het een goede zaak is om meer zelfstandigheid te 

geven aan de cliënt. Dit haalt wat last van de schouders van de dienstverlener en verschuift 

die naar de cliënt.  

 

Daarom is het aangeraden om naar oplossingen te zoeken die cliënten meer zelfstandig 

laten werken. Op die manier leert de cliënt zelf naar oplossingen zoeken, maar staat hij er 

niet volledig alleen voor. De organisatie is er nog altijd om de cliënten te helpen, maar hun 
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rol verschuift van een hulpverlener naar een coach. In plaats van de last van de 

hulpverlening voor het grootste deel bij de medewerker te leggen, gaat de cliënt de hoofdrol 

krijgen onder begeleiding van een sociaal medewerker. 

 

Een voorbeeld van een digitale oplossing voor dit probleem is het inschakelen van een eigen 

digitaal platform. Dit komt ook terug in de resultaten. Een ‘digital experience platform’ (DXP) 

is een geïntegreerde set van technologieën die klanten toegang geeft tot gepersonaliseerde 

informatie en applicaties (Button, 2019). Het doel van dergelijk platform is om de 

klantervaring te verbeteren. Dit zorgt voor een verhoogde kwaliteit van de dienstverlening en 

biedt bijgevolg een antwoord op onderzoeksvraag twee (het verlaagt de drempel voor 

cliënten). Bovendien is het technisch mogelijk om dit platform uit te breiden met verschillende 

technologieën en kan er bv. een chatfunctie geïntegreerd worden in het platform.  

 

In de onderstaande tabel is een samenvatting van de aanbevelingen rond cliëntgerichte 

principes terug te vinden. 

 

Tabel 5: Aanbevelingen cliëntgerichte principes 

Concept Aanbevelingen 

Eenvoudig 
taalgebruik 

 Kijk naar modellen en opleidingen op de markt rond 
empathisch reageren en eenvoudig taalgebruik 

 Stel een checklist op op basis van de gevonden principes 
 Laat taal controleren door verschillende medewerkers op 

begrijpbaarheid 

Pair working  Werk per twee bij het beantwoorden van hulpvragen 

Snelle reactietijd  Stel regels op rond reactietijd 

Zelfstandigheid 
cliënt 

 Coach cliënten, dirigeer hen niet 
 Kijk naar een platform als oplossing 

 

6.2.4 PROMOTEN & OPVOLGEN 

 
Tenslotte worden aanbevelingen die te maken hebben met de categorie ‘promoten & 

opvolgen’ besproken. Hieronder vallen ‘naambekendheid’ en ‘meten communicatieverkeer’ 

als concepten. Ten eerste is er geen eenduidige aanbeveling bij ‘naambekendheid’. Op het 

vlak van digitaal promoten zijn tegengestelde praktijken vastgesteld. Uit de resultaten is dus 

niet duidelijk of digitale targeting tools efficiënt zijn om de juiste mensen in de doelgroep te 

bereiken. Om die reden is er geen duidelijk advies mogelijk. Toch is het interessant om te 

experimenteren met deze targeting tools. De organisatie kan beginnen met een klein budget 

om het potentieel van deze tools te ontdekken.  
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Als laatste wordt er een aanbeveling voorgesteld rond ‘meten communicatieverkeer’. Een 

opvallende bevinding is het gebruik van web analytics en social media monitoring tools. Het 

is interessant om te kijken naar deze online tools. Web analytics is een manier om data i.v.m. 

bezoekers op de website te verzamelen en te analyseren. Zo kunnen organisaties inzichten 

boven halen op basis van gedrag van bezoekers en dit gebruiken om bv. gerichte 

aanpassingen te doen (Kaushik, 2007). Social media monitoring tools zijn daarmee 

vergelijkbaar, maar focussen op het opvolgen en analyseren van gedrag op social media 

(Laine & Frühwirth, 2010).  

 

Bovendien geeft het onderzoek van Chaffey & Patron (2012) aan dat meetbaarheid een 

voordeel is van digitale media tegenover andere media en dat het benutten van deze 

meetresultaten een hoge meerwaarde kan bieden voor bedrijven. Op die manier zal de 

organisatie meer inzichten verkrijgen in de activiteiten van cliënten en daarop kunnen 

inspelen. 

 

In de onderstaande tabel is een samenvatting van de aanbevelingen rond ‘promoten & 

opvolgen’ terug te vinden. 

 

Tabel 6: Aanbevelingen promoten & opvolgen 

Concept Aanbevelingen 

Naambekendheid  Geen eenduidig advies 

Meten 
communicatieverkeer 

 Benut web analytics en social media monitoring tools 

 

 

6.3 DISCUSSIE OP BASIS VAN DE LITERATUUR 
 

Vooreerst wordt het theoretisch model besproken. Dit model vertoont gelijkenissen met de 

literatuur. Zo spreekt Noels (2014) over het toenemende belang van een focus op de burger 

in de maatschappelijke dienstverlening. Ook het onderzoek van Denhardt & Denhardt (2000) 

geeft aan dat de maatschappelijke dienstverlening beter kijkt naar de wensen van de burger 

en de diensten daarop aanpast in plaats van dat zij de samenleving zelf proberen te sturen. 

De resultaten van dit onderzoek komen op dat vlak dus overeen met onderzoek uit de 

literatuur. De meerwaarde van een cliëntgerichte focus bij de maatschappelijke 

dienstverlening is ook vastgesteld bij dit onderzoek. 
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Bovendien heeft onderzoek zoals verricht door Zahorik & Rust (1993) aangetoond dat 

klanttevredenheid een impact heeft op het marktaandeel van een organisatie. Ook het 

onderzoek van Innis & La Londe (1994) vertelt dat er een positief verband is tussen 

klantenservice, klanttevredenheid en marktaandeel. Bovendien vertelt dat onderzoek dat 

klanttevredenheid een van de meest cruciale marketingdoelstelling is bij organisaties. Dit 

komt overeen met verbanden in het theoretisch model. De cliëntgerichte focus in de 

communicatie is gerelateerd met de klanttevredenheid en het aantrekken van potentiële 

cliënten is gerelateerd met het marktaandeel van de maatschappelijke organisatie. 

Vervolgens worden vaststellingen uit de resultaten behandeld. De literatuur geeft aan dat de 

digitalisering in de maatschappelijke dienstverlening toeneemt. Dit is in het theoretisch kader 

in het begin van de masterproef aangehaald. Opvallend is dat de resultaten uit dit onderzoek 

ook aangeven dat dit het geval is bij maatschappelijke organisaties, maar dat deze digitale 

verschuiving niet zo ver ontwikkeld is als de literatuur aangeeft. Zo wordt er in het onderzoek 

van Laenens et al. (2018) gesproken over een evolutie naar open overheden en smart cities. 

De resultaten van dit onderzoek geven weinig indicaties dat de maatschappelijke 

dienstverlening zo ver staat. Zo blijkt uit de resultaten dat activiteiten hoofdzakelijk offline 

gebeuren en dat de inzet van digitale middelen nog geoptimaliseerd kan worden. De 

resultaten spreken de literatuur dus niet noodzakelijk tegen, maar het is toch opmerkelijk dat 

offline kanalen nog zo dominant blijken te zijn. 

Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat maatschappelijke organisaties sociale media nog maar 

weinig gebruiken voor interactieve gesprekken. Deze bevinding is in strijd met het onderzoek 

van Debast (2019) en het onderzoek van VVSG & socialemediabureau (2019). Deze 

onderzoeken wijzen immers op een toenemende interactie op sociale media bij gemeenten 

en dat cliënten via die kanalen steeds vaker vragen stellen. Een mogelijke verklaring is dat 

maatschappelijke organisaties zich daar (nog) minder op richten dan gemeenten. Bovendien 

vervult het OCMW slechts enkele bevoegdheden van de gemeente en hebben ze een 

andere rol dan de gemeente (Informatie Vlaanderen, 2019). 

Verder blijkt uit de resultaten dat er nog geen duidelijke aanpak is over hoe maatschappelijke 

organisaties digitale communicatiekanalen moeten inzetten. Zij erkennen dat er nog ruimte 

voor verbetering is op dit vlak. Deze resultaten komen wel overeen met het onderzoek van 

VVSG & socialemediabureau (2019). Dat onderzoek geeft aan dat er nog onvoldoende 

structuur en middelen zijn bij gemeenten om een digitale dienstverlening op een 

georganiseerde manier aan te bieden. 

Een ander opvallend resultaat is dat Facebook en de website de meest relevante kanalen 

blijken te zijn. Facebook had de hoogste penetratiegraad (65%) van alle sociale media in 
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België in 2018 (Marchandise, 2019). Dit betekent dat de meeste mensen actief gebruik 

maakten van Facebook in België en maakt het logisch dat de doelgroep van 

maatschappelijke organisaties vandaag op dit kanaal ook het meeste actief is. Bovendien is 

de link tussen sociale media en de website ook opmerkelijk. Van Wassenhove (2016) vertelt 

dat eigen media het eindpunt blijven van alle kanalen. Earned media dienen dus als 

promotiekanalen om de klant uiteindelijk naar de eigen media zoals de website te leiden 

(Van Wassenhove, 2016). Dit fenomeen is terug te zien in dit onderzoek; respondenten 

geven aan dat de website centraal staat en koppelen verschillende sociale media aan de 

website om de bekendheid van hun organisatie te verhogen. 

In het onderzoek van Viswanathan (2010) wordt besproken dat een doelgroep met minder 

literaire competenties moeite heeft om abstracte begrippen te begrijpen. In de resultaten is te 

zien dat de bevraagde maatschappelijke organisaties inspelen op deze beperking van de 

doelgroep. Zo komen eenvoudig taalgebruik en andere cliëntgerichte principes als best 

practices boven. Dit is ook wat het onderzoek van Viswanathan (2010) vermeldt: begrippen 

eenvoudiger verwoorden zorgt ervoor dat de doelgroep ze beter verstaat.   

 

6.4 BEPERKINGEN 

 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gekozen voor kwalitatief onderzoek. Aan de 

hand van een vergelijkende studie (benchmarkanalyse) van vijf organisaties verspreid in 

België en in Nederland is er gezocht naar best practices op het vlak van digitale 

communicatie in de maatschappelijke dienstverlening. Zoals reeds vermeld, is de steekproef 

relatief klein en zorgt dit voor beperkingen in de generaliseerbaarheid van het onderzoek 

(Recker, 2013). Toch hebben de kwalitatieve methoden hun meerwaarde omdat het in dit 

geval een complex probleem in context kan bestuderen. 

 

Daarnaast zijn er beperkingen in verband met de interviewmethoden. Tijdens het uitvoeren 

van dit onderzoek brak de pandemie van het coronavirus uit. Dit heeft voor implicaties bij de 

interviewmethoden gezorgd. De overheid hield inwoners tegen om zich onnodig te 

verplaatsen. Om die reden is er gekozen voor enkele interviewmethoden die het mogelijk 

maken voor de onderzoeker en de respondent om op afstand te communiceren. Zoals reeds 

aangehaald in de methodologie zorgt dit ervoor dat de onderzoeker sociale signalen niet of 

beperkt kan waarnemen (Opdenakker, 2006). Deze sociale signalen bevatten potentieel 

relevante informatie en zijn in dit onderzoek beperkt aanwezig. Bovendien waren er minder 

organisaties bereid om mee te werken door de coronacrisis omdat zij het uitzonderlijk druk 
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hadden om mensen op te vangen. Dit zorgde ervoor dat potentieel interessante organisaties 

niet konden meewerken. 

 

Een ander probleem is dat de scope van deze masterproef vrij breed is en dat dit ervoor 

zorgt dat interessante onderdelen niet in de diepte zijn bekeken. Hiervoor is gekozen omdat 

de literatuur rond deze specifieke problematiek schaars is en dat onderzoek in de breedte 

meer aspecten van het probleem aanraakt. Daarnaast is in dit onderzoek zoveel mogelijk 

rekening gehouden met de vraag van het OCMW Gent. Om die reden is er meer gekeken 

naar het potentieel van digitale kanalen waar zij meer informatie over willen zoals sociale 

media en chat. Dit heeft tot gevolg dat andere gebieden binnen digitale communicatie niet of 

beperkt zijn onderzocht. 

 

Vervolgens is de problematiek van digitale communicatie in dit onderzoek enkel bekeken 

vanuit het perspectief van de organisatie. Enkele key informants van maatschappelijke 

organisaties zijn hiervoor ondervraagd. Nu is communicatie in veel gevallen twee- of 

meerrichtingsverkeer (De Goede et al., 2017). Deze organisaties communiceren met 

cliënten, andere organisaties, intern, enz. Het perspectief van externen of cliënten komt in dit 

onderzoek niet aan bod. 

 

Tenslotte is er in de ontwikkelde theorie en de resultaten abstractie gemaakt van heel wat 

factoren die een invloed hebben op de besproken concepten. Zoals reeds vermeld is het 

theoretisch model bedoeld om de complexiteit te reduceren en verbanden tussen bepaalde 

concepten uit te lichten (Murray, 2007). Maar toch kunnen enkele verbanden geïdentificeerd 

worden en bieden ze een wetenschappelijke basis om verder op te bouwen. 

 

6.5 SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK 

 

Ten eerste is het interessant om een onderzoek i.v.m. digitale communicatie af te leggen bij 

de doelgroep zelf. Op deze manier start de onderzoeker bij de bron en bekijkt hij het hele 

verhaal vanuit het standpunt van de cliënt. In dit onderzoek worden mogelijkheden in de 

maatschappelijke dienstverlening bekeken vanuit het standpunt van de organisatie. Daarbij 

willen deze organisaties de dienstverlening beter op maat van de cliënt maken. Het is 

daarom essentieel om te kijken wat deze cliënt wil en dat maakt onderzoek vanuit hun 

standpunt interessant. Daarna is het ook interessant om beide perspectieven naast elkaar te 

leggen en te vergelijken om tot nieuwe inzichten te komen. 
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Ten tweede komen enkele verbanden tussen concepten boven in dit onderzoek. Een 

suggestie is om dit onderzoek als basis te gebruiken om deze verbanden aan de hand van 

kwantitatief onderzoek te gaan testen. De verbanden dienen dan als basis om hypothesen 

op te stellen. Op die manier kunnen de gevonden theorie en verbanden bevestigd of 

weerlegd worden. Ook kan er nagegaan worden of de gevonden best practices wel degelijk 

een positief effect hebben op de dienstverlening. 

 

Tenslotte blijkt uit de resultaten dat maatschappelijke organisaties chat als 

communicatiemiddel met de cliënt nog beperkt inzetten. Toch hebben deze organisaties 

interesse om verder te experimenteren met chat en blijkt uit de interviews dat chat potentiële 

voordelen oplevert om de dienstverlening aan te vullen. Bovendien is de literatuur omtrent 

deze problematiek in de maatschappelijke sector beperkt. Om die reden is het relevant om in 

verder onderzoek specifiek te kijken naar hoe alle mogelijkheden rond chat de 

maatschappelijke dienstverlening kunnen verbeteren. 
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7. CONCLUSIE 
 

Hoewel blijkt uit dit onderzoek dat de kernactiviteiten van maatschappelijke organisaties 

voornamelijk offline plaatsvinden, schuilt er potentieel in het gebruik van digitale kanalen. 

Offline kanalen overheersen voorlopig nog, maar maatschappelijke organisaties beseffen 

alsmaar meer het belang van digitale aanwezigheid. Verder blijkt er ook ruimte voor 

verbetering te zijn bij de digitale kanalen die deze organisaties al gebruiken. De 

aanbevelingen van dit onderzoek bieden advies om de digitale communicatie bij het OCMW 

Gent en bij andere maatschappelijke organisaties te optimaliseren.  

Zo wijst dit onderzoek uit dat het essentieel is om de communicatieprocessen cliëntgericht te 

maken. Op die manier kunnen maatschappelijke organisaties de drempel voor cliënten 

verlagen om beroep te doen op hun diensten. Om dit te realiseren zijn er vier domeinen 

vastgesteld waarin een maatschappelijke organisatie kan verbeteren. Ten eerste blijkt een 

doordachte kanaalstrategie cruciaal. Ten tweede investeert de organisatie best in 

opleidingen en infrastructuur om de digitale vaardigheden van medewerkers en cliënten te 

verbeteren en om de cliënten die de middelen niet hebben toch mogelijkheden te bieden om 

online te werken. Ten derde dient de organisatie principes te volgen die ervoor zorgen dat de 

cliënt het gevoel heeft dat hij op een adequate manier geholpen wordt. Tenslotte bieden data 

een vertrekpunt om een gepaste marketingstrategie uit op te bouwen. Het benutten van 

digitale tools zoals web analytics en social media monitoring tools kunnen de marketing van 

de dienstverlening optimaliseren. 

Kortom blijkt uit dit onderzoek dat digitale communicatiemiddelen in de maatschappelijke 

dienstverlening de traditionele communicatie aanvullen en dat ze het potentieel hebben om 

cliënten op een snelle, efficiënte manier te bereiken. Het grootste deel van de doelgroep is 

online bereikbaar en dit biedt opportuniteiten om hen via digitale kanalen aan te spreken. 

  



 56 

8. BIJLAGEN 
 

BIJLAGE I: VOORBEELD VRAGENLIJST 
 

Introductie 

- Welkom en bedanking 

- intro student: achtergrond 

- Opnemen 

- Nadruk op informeel verloop 

- Geen foute of juiste antwoorden 

- Eerlijke antwoorden 

- Privacyafspraken 

- naam geïnterviewde, uitspraken delen met derden, citaties in het rapport 

Warm-up 

- Inhoud masterproef toelichten 

- Vragen 

- Rol in de organisatie geïnterviewde? 

- Hoe lang werkt u hier al?  

- Ervaring daarvoor? 

- Wat vindt u het leukste aan uw huidige job? 

- Krijgt u veel terug van de cliënten? 

- Digitale communicatie in de dienstverlening 

 

Organisatie in het algemeen 

- Kan u de missie/doelstellingen van uw organisatie uitleggen? 

- Digitalisering 

- Kan u het evolutieproces bespreken? Hoe zijn jullie hierin ontwikkeld? 

- Digitale skills medewerkers 

- Werken jullie samen met partners/ andere organisaties? 

- Ontvangen jullie subsidies van de overheid, indien niet, hoe worden jullie gefinancierd? 

 

Doelgroep 

- Wat is de doelgroep die de organisatie probeert aan te spreken? - eigenschappen 

- Hebben zijn toegang tot het internet? Via welke devices? 

- Hoe komen ze momenteel met jullie het vaakst in contact? 

- Bespreek hun digitale skills. Hoe proberen jullie hen daarin te verbeteren? 

- Zijn er toekomstige projecten in digitale communicatie om hen beter te bereiken?  

- Welke vragen rond (digitale) communicatie krijgen jullie vaak van hen? Hoe pakken 

jullie dit aan? 

- Er zijn grote verschillen in de doelgroep. Hoe proberen jullie hen op de juiste 

emotionele toon aan te spreken? - Wat proberen jullie te vermijden? 

- In de doelgroep zitten er mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, klopt dat? 

- Hoe proberen jullie het probleem rond meerdere talen op te lossen in jullie 
communicatie? 

- Hoe proberen jullie de privacy van hen te waarborgen? 

 

Digitale communicatie 

Kanaalstrategie Definitie            

-Algemeen 

 - Via welk kanaal kunnen jullie je doelgroep het best bereiken? Waarom? 

  - Welke kanalen zien jullie nog als succesvol? Waarom? 
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- Welke kanalen zou u niet aanraden om de doelgroep aan te spreken en waarom? 

  - Zien jullie relevante verschillen tussen online vs offline kanalen en zo ja welke? 

  - Wat is de grootste uitdaging voor jullie momenteel in verband met kanaalkeuze? 

    Waarom? - Zijn er nog uitdagingen hieromtrent waar u aan denkt? 

  - Hoe houden jullie rekening met het gebruikersperspectief? (Customer intimacy) 

  - Hoe meten jullie het communicatieverkeer over de verschillende kanalen? 

         

Online kanalen: Sociale media   uitleggen wat ik hier precies mee bedoel, GEEN website 

- Welke gebruiken jullie? Waarom? 

- Wat zijn jullie doelen bij elk van deze kanalen? 

- Veel aanvragen via sociale media? 

- Sinds wanneer zijn jullie deze beginnen te gebruiken en waarom? 

Chat 

- Aanwezig? Zo ja, hoe pakken jullie dit aan? 

- Welke mensen proberen jullie hiermee te bereiken? Waarom juist deze? 

- Niet aanwezig: waar kijken jullie op dit moment naar om het toe te passen? 

Mail 

- Grote hoeveelheid vragen, hoe pakken jullie dit aan? 

Website 

- Bedoeld voor een grote groep mensen. Is het ontwerp ook gericht op potentiële klanten? 

 

Offline kanalen 

- Hoe zien jullie deze ontwikkelen in de toekomst? 

- Hoe pakken jullie dit momenteel aan? Hoe organiseren jullie je offline kanalen en waarom?

  

 

Afronden 

- Dankwoord en bevestiging privacyafspraken 

- Suggesties voor verder onderzoek of partners 

- Vragen? 
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BIJLAGE II: VOORBEELD OPEN CODEREN 
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BIJLAGE III: VOORBEELD AXIAAL CODEREN 
 
 

1. Digitale communicatie in het algemeen 

a. Principes toon communicatie 

b. Privacy 

c. Naambekendheid bij cliënten 

d. Anderstaligen 

e. Testen/meten 

2. Doelgroep en medewerkers 

a. Doelgroep 

i. Bereiken doelgroep 

b. Digitale skills 

i. Doelgroep 

ii. Medewerkers 

3. Kanaalstrategie 

a. Kanalen 

i. Social media 

1. Facebook 

2. Instagram 

3. Twitter 

4. LinkedIn 

5. Andere social media 

ii. Website 

iii. E-mail 

iv. De plaats van offline 

v. Naar een blended vorm van communicatie 

vi. Andere digitale kanalen 

1. video call 

2. platform 

3. gaming 

4. Chat 

a. Chatfunctie 

b. Chat tussen cliënt en sociaal medewerker 

5. Impact van corona 
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BIJLAGE IV: SAMENVATTING AANBEVELINGEN 

 

Concept Aanbevelingen 

Graduele 
ontwikkeling 

 Constante afweging tussen (digitale) kanalen 
 Kies voor de meest eenvoudige oplossing voor nieuwe 

(digitale) ontwikkelingen 

Chatfunctie  Begin met menselijke bemanning 
 Investeer in opleidingen 
 Privacy: IP-adres is de enige vereiste informatie 
 Tools: pre-chat 
 Tools: comments 
 Cliëntgerichte principes 

Chat om contact te 
onderhouden 

 Evalueer digitale vaardigheden en digitale interesse bij teams 
en diens doelgroep 

 Maak een beslissing op basis van deze criteria om een team 
chat te laten gebruiken 

Inzet digitale kanalen  Evalueer nut per kanaal 
 Meer kanalen is over het algemeen beter 
 Bekijk de piramide van digitale kanalen (Figuur 5) 
 Gebruik sociale media om info te zenden, (nog) niet voor 

interactie 

Digitaal engagement  Houd workshops rond digitale thema’s kleinschalig (voor 
cliënten) 

 Houd opleidingen leeftijdsonafhankelijk en vrijblijvend (zowel 
voor cliënten als medewerkers) 

 Maak de dienstverlening blended 
 Selecteer bij (bepaalde) vacatures op digitale vaardigheden 

E-toegang  Besef dat de doelgroep voor het grootste deel digitaal 
aanwezig is –> opportuniteiten 

 Investeer in digitale infrastructuur voor cliënten 
 Informeer cliënten over de digitale infrastructuur 

Eenvoudig 
taalgebruik 

 Kijk naar modellen en opleidingen op de markt rond 
empathisch reageren en eenvoudig taalgebruik 

 Stel een checklist op op basis van de gevonden principes 
 Laat taal controleren door verschillende medewerkers op 

begrijpbaarheid 

Pair working  Werk per twee bij het beantwoorden van hulpvragen 

Snelle reactietijd  Stel regels op rond reactietijd 

Zelfstandigheid cliënt  Coach cliënten, dirigeer hen niet 
 Kijk naar een platform als oplossing 

Naambekendheid   Geen eenduidig advies 

Meten 
communicatieverkeer 

 Benut web analytics en social media monitoring tools 

 

 

 

 



 61 

BIBLIOGRAFIE 
 

Agentschap integratie & inburgering. (2020, 5 mei). Wat houdt maatschappelijke 

dienstverlening in? Geraadpleegd van https://www.agii.be/thema/sociaal-

medisch/ocmw-steun/maatschappelijke-dienstverlening/wat-houdt-maatschappelijke-

dienstverlening-in 

 

Baltes, L. P. (2015). Content marketing-the fundamental tool of digital marketing. Bulletin of 

the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. Series V, 8(2), 111. 

Belgische Federale Overheidsdiensten (2019). OCMW. Geraadpleegd van 

https://www.belgium.be/nl/familie/sociale_steun/ocmw 

Belk, R. W. (Ed.). (2007). Handbook of qualitative research methods in marketing. Edward 

Elgar Publishing. 

 

Brenkert, G. G. (1998). Marketing and the vulnerable. The Ruffin Series of the Society for 

Business Ethics, 1, 7-20. 

Button, A. (2019, 6 september). What is a Digital Experience Platform (DXP)? Geraadpleegd 

van https://www.ridgeway.com/blog/web-development/what-is-a-digital-experience-

platform-(dxp) 

CAW Groep vzw. (2020, 16 mei). Het JAC wijst je de weg. Geraadpleegd van 

https://www.caw.be/jac/over-het-jac/ 

Chaffey, D., & Patron, M. (2012). From web analytics to digital marketing optimization: 

Increasing the commercial value of digital analytics. Journal of Direct, Data and 

Digital Marketing Practice, 14(1), 30-45. 

Chun Tie, Y., Birks, M., & Francis, K. (2019). Grounded theory research: A design framework 

for novice researchers. SAGE open medicine, 7, 2050312118822927. 

Curtis, S., Gesler, W., Smith, G., & Washburn, S. (2000). Approaches to sampling and case 

selection in qualitative research: examples in the geography of health. Social science 

& medicine, 50(7-8), 1001-1014. 

De Goede, F., Kok, D., & De Voogd, E. (2017). Van buiten naar binnen - klantcontact en 

interactie in het publieke domein. Delft, Nederland: Eburon. 



 62 

De Graauw, C. (2020, 30 april). Een benchmark: wat is het en waarom is het zinvol? 

Geraadpleegd van https://www.claudiadegraauw.nl/een-benchmark-wat-het-en-

waarom-het-zinvol/ 

Debast, N. (2019, 4 juni). Steeds meer vragen via sociale media. Geraadpleegd van 

https://www.vvsg.be/nieuws/gemeenten-krijgen-steeds-meer-vragen-binnen-via-

sociale-media?query=sociale%20media 

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than 

steering. Public administration review, 60(6), 549-559. 

 

Draucker, C. B., Martsolf, D. S., Ross, R., & Rusk, T. B. (2007). Theoretical sampling and 

category development in grounded theory. Qualitative health research, 17(8), 1137-

1148. 

Exello.net. (2019, 5 april). Is het OCMW afgeschaft sinds 1 januari 2019? Geraadpleegd van 

https://www.exello.net/nl/kennisdeling/het-ocmw-afgeschaft-sinds-1-januari-2019 

Galvin, R. (2015). How many interviews are enough? Do qualitative interviews in building 

energy consumption research produce reliable knowledge?. Journal of Building 

Engineering, 1, 2-12. 

Goulding, C. (2005). Grounded theory, ethnography and phenomenology: A comparative 

analysis of three qualitative strategies for marketing research. European journal of 

Marketing, 39(3-4), 294-308. 

Hague, P. N., Hague, N., & Morgan, C. A. (2004). Market research in practice: a guide to the 

basics. Kogan Page Publishers.https://www.ubabelgium.be/nl/news-

insights/detail/2019/02/04/Digital-Report-2019-de-cijfers-voor-Belgi 

Informatie Vlaanderen  (2019). Integratie OCMW’s en gemeenten. Geraadpleegd van 

https://overheid.vlaanderen.be/aan-de-slag/integratie-ocmw-en-gemeenten 

Innis, D. E., & La Londe, B. J. (1994). Customer service: the key to customer satisfaction, 

customer loyalty, and market share. Journal of business Logistics, 15(1), 1. 

Kaushik, A. (2007). Web analytics: an hour a day. John Wiley & Sons. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2010). Principles of marketing. Pearson education. 



 63 

Kumar, N., Stern, L. W., & Anderson, J. C. (1993). Conducting interorganizational research 

using key informants. Academy of management journal, 36(6), 1633-1651. 

Laenens, W., Mariën, I., & Broeck, W. V. D. (2018). Channel choice determinants of (digital) 

government communication: A case study of spatial planning in Flanders. Media and 

Communication, 6(4), 140-152. 

 

Laine, M. O., & Frühwirth, C. (2010, June). Monitoring social media: tools, characteristics and 

implications. In International Conference of Software Business (pp. 193-198). 

Springer, Berlin, Heidelberg. 

LeCompte, M. D., & Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity in ethnographic 

research. Review of educational research, 52(1), 31-60. 

Longhurst, R. (2003). Semi-structured interviews and focus groups. Key methods in 

geography, 3(2), 143-156. 

Lovett, M. J., & Staelin, R. (2016). The role of paid, earned, and owned media in building 

entertainment brands: Reminding, informing, and enhancing enjoyment. Marketing 

Science, 35(1), 142-157. 

Madill, A., Jordan, A., & Shirley, C. (2000). Objectivity and reliability in qualitative analysis: 

Realist, contextualist and radical constructionist epistemologies. British journal of 

psychology, 91(1), 1-20. 

Marchandise, G.(2019, 4 februari). Digital Report 2019: de cijfers voor België. Geraadpleegd 

van https://www.ubabelgium.be/nl/news-insights/detail/2019/02/04/Digital-Report-

2019-de-cijfers-voor-Belgi 

 

Marshall, M. N. (1996). Sampling for qualitative research. Family practice, 13(6), 522-526. 

 

Moghaddam, A. (2006). Coding issues in grounded theory. Issues in educational research, 

16(1), 52-66. 

Mortelmans, D.(2013). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden (5e ed.) Leuven, België: 

Acco. 

Murray, A. B. (2007). Reducing model complexity for explanation and prediction. 

Geomorphology, 90(3-4), 178-191. 

 



 64 

Netflix België. (2020, 23 mei). Wat is Netflix? Geraadpleegd van 

https://help.netflix.com/nl/node/412 

Newcomer, K. E., Hatry, H. P., & Wholey, J. S. (2015). Conducting semi-structured 

interviews. Handbook of practical program evaluation, 492. 

Noels, B. (2014). De interactieve overheid: durven met dienstverlening. Brussel, België: 

Uitgeverij Politeia. 

OCMW Gent (2019). Jaaroverzicht 2018. 

Opdenakker, R. (2006, September). Advantages and disadvantages of four interview 

techniques in qualitative research. In Forum qualitative sozialforschung/forum: 

Qualitative social research (Vol. 7, No. 4). 

Orb, A., Eisenhauer, L., & Wynaden, D. (2001). Ethics in qualitative research. Journal of 

nursing scholarship, 33(1), 93-96. 

Palmatier, R. W., Stern, L. W., & El-Ansary, A. I. (2016). Marketing Channel Strategy: An 

Omni-channel Approach. Routledge. 

 

Palvia, S. C. J., & Sharma, S. S. (2007, December). E-government and e-governance: 

definitions/domain framework and status around the world. In International 

Conference on E-governance (No. 5, pp. 1-12). 

 

POD MI. (2015). Wegwijs in maatschappelijke dienstverlening. Geraadpleegd van 

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/publicatie_financielehulp.pdf 

 

POD MI. (2018, 30 augustus). Wat betreffende de bepalingen van de Organieke Wet van 8 

juli 1976 betreffende de OCMW’s die tot de bevoegdheid van de federale overheid 

blijven behoren. Geraadpleegd van https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/wet-

betreffende-de-bepalingen-van-de-organieke-wet-van-8-juli-1976-betreffende-de-

ocmws 

Pollitt, C., Van Thiel, S., & Homburg, V. (Eds.). (2007). New public management in Europe. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Poortinga, E. (2020, 4 mei). Deskresearch en literatuuronderzoek: het verschil. 

Geraadpleegd van https://www.studiemeesters.nl/studietips/verschil-tussen-

deskresearch-literatuuronderzoek-theorie/ 



 65 

Recker, J. (2013). Scientific Research in Information Systems - A Beginner’s Guide. 

Heidelberg, DE: Springer-Verlag.   

Rifenburg, R. P., Paladino, J. A., Hanson, S. C., Tuttle, J. A., & Schentag, J. J. (1996). 

Benchmark analysis of strategies hospitals use to control antimicrobial expenditures. 

American journal of health-system pharmacy, 53(17), 2054-2062. 

 

Rowley, J. (2008). Understanding digital content marketing. Journal of marketing 

management, 24(5-6), 517-540. 

 

Schedler, K., & Proeller, I. (2000). New public management. Stuttgart/Wien. 

 

Schmitt, B. (1999). Experiential marketing. Journal of marketing management, 15(1-3), 53-

67. 

Sedgwick, M., & Spiers, J. (2009). The use of videoconferencing as a medium for the 

qualitative interview. International Journal of Qualitative Methods, 8(1), 1-11. 

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. 

John Wiley & Sons. 

Sterker Sociaal Werk. (2020, 16 mei). Over ons. Geraadpleegd van 

https://www.sterker.nl/over-ons/ 

Straker, K., & Wrigley, C. (2016). Designing an emotional strategy: Strengthening digital 

channel engagements. Business Horizons, 59(3), 339-346. 

 

Thomas, R. K. (2008). Health services marketing: a practitioner's guide. Springer Science & 

Business Media. 

Tiago, M. T. P. M. B., & Veríssimo, J. M. C. (2014). Digital marketing and social media: Why 

bother?. Business horizons, 57(6), 703-708. 

 

Van Wassenhove, B. (2016). Een digitaal marketingplan in 100 dagen. (4e ed.). Leuven, 

België: Uitgeverij LannooCampus. 

 

Vannucci, V., & Pantano, E. (2019). Digital or human touchpoints? Insights from consumer-

facing in-store services. Information Technology & People. 

 



 66 

Viswanathan, M. (2010). Consumer behavior across literacy and resource barriers. Wiley 

International Encyclopedia of Marketing. 

VVSG, & Socialemediaburo.be (2019). Kwalitatief onderzoek naar het gebruik van sociale 

media bij lokale overheden. 

Waal, S. P. (2008). Strategisch management voor de publieke zaak: hoe burgers, bedrijven, 

non-profitorganisaties en overheid gezamelijk problemen oplossen. Lemma. 

Wagner, S. M., Lukassen, P., & Mahlendorf, M. (2010). Misused and missed use—Grounded 

theory and objective hermeneutics as methods for research in industrial marketing. 

Industrial Marketing Management, 39(1), 5-15. 

Weitzl, W. J. (2019). Webcare’s effect on constructive and vindictive complainants. Journal of 

Product & Brand Management, 28(3), 330-347. 

WIJEindhoven. (2020, 16 mei). Wijeindhoven, de organisatie. Geraadpleegd van 

https://wijeindhoven.nl/nl/over-ons/organisatie 

Willaerts, C. (2018). Digital marketing like a PRO. (4e ed.). Leuven, België: Uitgeverij 

LannooCampus. 

 

Zahorik, A. J., & Rust, R. T. (1993). Customer satisfaction, customer retention, and market 

share. Journal of retailing, 69(2), 193-215. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

 

 


