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Algemeen

Voor zorginstelling Skewiel in Trynwalden rijdt een elec-
trische auto rond die in de streek besteld kan worden 
door mensen die minder mobiel zijn. De  van 
deze auto kan de gebruiker ondersteunen waar dat nodig 
is.

Omdat de gebruikersgroep teruggelopen is wordt er in 
dit project een  ontworpen om de herkenbaar-
heid en naamsbekendheid van de service te vergroten.

Er is aangevangen met een onderzoek naar de Skewiel 
Mobiel service. Naar de gebruikers, de niet-gebruikers, 
de  en andere betrokkenen. Ook pluspunten 
en verbeterpunten komen aan bod. Wat is de boodschap  
die Skewiel graag duidelijk wil maken? Daarnaast is er 
gekeken naar de omgeving waarin de service zich bevindt 
om de context van de  te achterhalen.

Daarna is onderzocht hoe de doelgroep het beste te be-
naderen is. Hoe kun je de aandacht van de doelgroep het 
beste grijpen en ze interesseren voor de service? En hoe 
willen ze aangesproken worden? Als de antwoorden op 
deze vragen toegepast worden zal de boodschap die Ske-
wiel met de  duidelijk wil maken beter ontvangen 
worden.

De mogelijkheden met betrekking  tot de media waar de 
doelgroep mee te bereiken is en waar de  op toe-
gepast kan worden is de volgende stap. Als de  
de mensen aanspreek is het belangrijk dat deze de doel-
groep ook bereikt.

Wat volgt is een onderzoek naar wat een  precies 
inhoud. Ook wordt besloten op welke zaken de  
toegepast zal worden.

Daarna wordt gekeken naar methoden om de doelgroep 
de boodschap over te brengen door middel van  
elementen en wordt er gekeken naar andere vormge-
vingsaspecten die belangrijk zijn bij het vormgeven voor 
deze  doelgroep, zoals de leesbaarheid.

De conclusies uit al deze stukken zijn meegenomen naar 
de laatste fase, de vormgeving. Tijdens de ideefase, 

 en de fase van het eindontwerp is er terug-
koppeling ontvangen van de doelgroep en de directe be-
trokkenen. Ook is er aan mensen die onbekend zijn met 
Skewiel en de service gevraagd of zij zonder de tekst te 
kunnen lezen konden achterhalen wat de -
ken van de geleverde dienst of het product zijn. Op deze 
manier is het eindontwerp tot stand gekomen.
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Summary 
Skewiel	Trynwalden	is	a	healthcare	provider.	One	of	their		
facilities	is	a	taxi-service	which	delivers	a	high	service	
for	people	with	a	decreased	mobility.	Drivers	assist	their	
clients	at	the	requested	location	if	needed.

During	this	project	a	branding	will	be	designed	because	
the	group	of	users	has	declined	over	the	years.	In	this	
way	the	recognizability	and	brand	awareness	will	incre-
ase.

This	project	commenced	with	researching	the	service	it-
self.	The	users,	non-users,	drivers	and	other	contributers	
were studied. Also selling points and points of improve-
ment	were	investigated.	What	is	the	message	Skewiel	
would	want	to	send?	For	discovering	the	context	of	the	
branding	the	environment	of	the	service	in	Trynwalden	
was important.

The	next	step	was	finding	the	best	way	to	approach	the	
audience.	How	will	this	group	become	interested	in	this	
service?	And	how	do	they	wish	to	be	adressed?	The	
answers	to	these	questions	were	applied	to	ensure	the	
message	Skewiel	wishes	to	send	with	their	branding	will	
be translated correctly.

The	possibilities	in	media	to	reach	the	targetgroup	and	
the	different	media	the	branding	could	be	applied	to	for	
reaching	the	audience	were	researched.	If	the	branding	
speaks	to	the	clients	the	next	important	step	is	to	actual-
ly	reach	this	group.

Which	followed	is	an	study	of	which	elements	a	branding	
contains	of	and	which	media	the	branding	will	be	applied	
to.

Also	methods	to	translate	a	message	to	the	audience	
using	graphic	elements	and	other	aspects	of	designing	
which	are	important	in	designing	for	this	specific	group,	
like	readability	were	researched.

Conclusions	from	these	different	parts	were	applied	in	
designing.	During	these	fases	in	designing	feedback	was	
received	from	the	targetgroup	and	other	people	who	
are	closely	involved	with	the	service.	Also	people	who	
are	not	familiar	with	Skewiel	or	the	service	were	tested	
to	find	out	if	the	branding	alone	carried	the	message,	
without	people	being	able	to	read	the	text.

These	aspects	all	contributed	to	the	final	design.
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Algemeen
1.0 Voorwoord
De opdrachtgever, Skewiel in Trynwâlden  een ser-
vice die minder mobiele mensen ondersteunt in hun 
mobiliteit. Vanuit zorginstelling Skewiel van zorggroep 
Tellens rijdt er een elektrisch autootje rond die men kan 
bestellen. De cliënten van Skewiel wonen echter niet in 
een verzorgings- of verpleeghuis, maar allemaal in hun 
eigen huis. De service heet de Skewiel Mobiel service. De 
bestuurders zijn vrijwilligers die de gebruikers ondersteu-
nen bij kleine  Als een gebruiker bijvoorbeeld naar 
de supermarkt wil kan de bestuurder de boodschappen 

 als dit nodig is. In tegenstelling tot een taxi-service 
wordt de klant niet voor de deur van de supermarkt af-
gezet maar wordt deze geassisteerd totdat de gebruiker 
weer thuis is.

De service is volledig  van subsidies. De me-
dewerkers zijn er na het  van de service niet in 
geslaagd deze te krijgen. Sinds de  van de auto 
is er geen  PR meer gevoerd op de mondelinge re-
clame van personeel na. Ook bleek in een vroeg stadium 
dat de auto eigenlijk niet op alle aspecten geschikt was 
voor de gebruikersgroep, voor aanpassingen was echter 
geen geld.

Het aantal gebruikers van de Skewiel Mobiel service is te-
ruggelopen. In de ogen van Zorggroep Tellens en Skewiel 
is de service een goede manier om mobiel te blijven.

Skewiel wil de service dus graag een grotere naamsbe-
kendheid geven. De gebruikers hoeven niet perse ver-
bonden te zijn aan Skewiel, alle inwoners van de Trynwâl-
den mogen gebruik maken van de service. Ook hoeven 
de gebruikers geen ouderen te zijn.

Het doel van deze opdracht is een  te maken 
waardoor de naamsbekendheid en herkenbaarheid van 
de service vergroot wordt.

Verder wil ik graag de volgende mensen bedanken voor 
hun hulp bij het uitvoeren van mijn Bachelor eindop-
dracht. 

Ten eerste mijn begeleider Rick Schotman voor het ver-
strekken van aanwijzingen en het geven van  aan 
het onderzoek.

Ook Petra Degen  mij van veel  over de 
service voorzien en mij geholpen om de  zo goed 
mogelijk bij de Skewiel Mobiel service te laten passen.

Ilanit  wil ik bedanken voor het geven van feed-
back op mijn verslag en ook Macha van der Voort wil ik 
bedanken voor het beoordelen van mijn opdracht.
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2.0 Opzet onderzoek 
Deze	bachelor	eindopdracht	is	te	verdelen	in	vier	fasen:	
een onderzoek naar Skewiel Mobiel, een onderzoek naar 
de	communicatie	met	de	doelgroep,	een	onderzoek	naar	
huisstijlen	en	grafische	vormgeving	en	de	vormgeving	
van	de	huisstijl	van	Skewiel.	

Het onderzoek naar Skewiel Mobiel wordt gedaan om 
een	beeld	te	krijgen	van	de	Skewiel	Mobiel	service.	Wat	
houdt	de	service	in?	Waar	bevindt	de	service	zich?	Wie	
maakt	er	gebruik	van	en	waarom?	En	waar	gaan	de	men-
sen	wel	of	niet	heen?

Deze	informatie	is	nodig	om	achter	het	karakter	van	de	
Skewiel	Mobiel	service	te	komen	zodat	deze	juist	gecom-
municeerd kan worden. Daarnaast moet de context van 
de	service	bekend	zijn	om	de	communicatie	hierbinnen	
te laten passen.

Als bekend is wat de doelgroep precies is, kan er gekeken 
worden	hoe	de	doelgroep	het	beste	benaderd	kan	wor-
den.	Daarna	wordt	onderzocht	welke	methoden	reeds	
ingezet	zijn	en	mogelijk	zijn	en	wordt	er	ge-evalueerd	
welke	methoden	het	meest	van	toepassing	zijn	op	de	
doelgroep.

Het	volgende	deel	van	het	onderzoek,	dat	naar	huisstij-
len	en	grafische	vormgeving,	moet	er	voor	zorgen	dat	het	
duidelijk	is	welke	elementen	voor	een	duidelijke	weerga-
ve	van	de	boodschap	zullen	zorgen.

De fase waarin wordt vormgegeven zal een toepassing 
zijn	van	de	eerder	verkregen	kennis.	De	informatie	over	
de service, welk karakter gecommuniceerd moet worden 
en	hoe	dat	gedaan	kan	worden	zal	op	dit	punt	samenko-
men.	Ook	zal	er	in	deze	fase	regelmatig	terugkoppeling	
plaatsvinden met de gebruikers, met niet-gebruikers en 
met	de	opdrachtgeefster.

Onderzoek 2010

Tijdens	dit	onderzoek	zal	gebruik	gemaakt	worden	van	
eerder	vergaarde	informatie	van	en	over	de	gebruikers	
en	niet-gebruikers	van	de	service.	In	2010	heeft	Petra	
Degen,	ergotherapeute	van	Skewiel,	haar	cliënten	thuis	
tijdens	hun	afspraak	met	haar	als	ergotherapeute	onder-
vraagd	om	te	achterhalen	wat	er	aan	de	service	te	verbe-
teren viel. Deze gegevens worden gebruikt om een beeld 
van de gebruikers te vormen. (2)

De	complete	opzet	van	deze	tests	is	te	vinden	in	bijlage	
1.

Onderzoek 2012

Daarnaast is er een eigen onderzoek gedaan onder ge-
bruikers	in	april	2012.	Deze	test	werd	gedaan	om	te	ach-
terhalen	hoe	de	gebruikers	voor	het	eerst	van	de	service	
gehoord	hebben	en	om	wat	interesses	te	achterhalen.	
Dit	laatste	had	als	doel	om	een	beeld	van	de	gebruikers	
te	krijgen.	Deze	informatie	geeft	een	beeld	van	de	bele-
vingswereld van de doelgroep. Op deze manier kunnen 
aspecten	ontdekt	worden	die	een	richtlijn	kunnen	zijn	in	
het	verdere	proces.

De	test	is	uitgevoerd	na	een	gebruikstest	voor	het	kiezen	
van	een	nieuw	model	Skewiel	Mobiel.	De	gebruikers	zijn	
per	brief	uitgenodigd	om	naar	de	locatie	in	Oentsjerk	te	
komen.

Als	er	tijdens	de	onderzoeksfase	gesproken	wordt	over	
de mening van gebruikers of niet-gebruikers dan is deze 
informatie	afkomstig	van	deze	onderzoeken.

Tijdens	de	vormgevingsfase	is	ook	de	mening	van	be-
trokkenen	bij	de	service	geraadpleegd.		Er	zijn	twee	
soorten	tests	uitgevoerd:	een	test	om	te	achterhalen	of	
de	merkwaarden	van	de	service	overgebracht	worden	en	
een	test	naar	de	voorkeur	in	smaak	voor	de	verschillende	
concepten. Op deze manier is er terugkoppeling van de 
doelgroep en betrokkenen ontvangen. De complete op-
zet	van	deze	tests	is	te	vinden	in	bijlage	2.



8

Skewiel Mobiel
3.0 De Skewiel Mobiel service 
Om een passende   en -
methoden te vinden om de naamsbekendheid en her-
kenbaarheid van de Skewiel Mobiel service te vergroten 
is het belangrijk om te  wát de service precies 
inhoudt. Welke waarden vervult de service en op welke 
manier waardeert de doelgroep de service?

3.1 De service

De Skewiel Mobiel service rijdt rond in Trynwâlden. Tryn-
wâlden (Fig. 3.1, gekleurd) is een gebied in noordelijk 
Friesland waar de service minder mobiele ouderen ver-
voert met een elektrische auto. In de dorpen binnen de 
Trynwâlden wonen rond de 8000 mensen. (23) Skewiel is 
een zorginstelling in dit gebied, zij zijn  in Oent-
sjerk, en de Mobiel service is onderdeel van hun zorgver-
lening. Dit betekent niet dat mensen die geen cliënt zijn 
geen gebruik mogen maken van de service. De cliënten 
wonen niet in een verzorgings- of verpleeghuis, maar 
allemaal in hun eigen huis. De cliënt wordt thuis opge-
pikt en weer teruggebracht. Onderweg bij bijvoorbeeld 
de supermarkt, de slager en de groenteman wordt de 
klant geholpen met spullen dragen etc. De service ver-
zorgt echter niet alleen vervoer maar voorziet ook in een 
sociale  De gebruiker van de service  
gezellig contact met de bestuurder, die wat wil doen voor 
de medemens en zo deze ouderen helpt.

Figuur 3.1 Gebied de Trynwâlden

Figuur 3.2 De Skewiel Mobiel



9

Ook	zorgt	de	service	ervoor	dat	de	gebruiker	zich	naar	
evenementen	of	bijeenkomsten	kan	begeven	en	zo	vaker	
deelneemt	aan	sociale	activiteiten.	De	Skewiel	Mobiel	
service	neemt	dus	eigenlijk	de	vorm	van	een	goede	
vriend	of	helpende	hand	aan.

De	Skewiel	Mobiel	is	afhankelijk	van	subsidies.	Bij	het	
opstarten van de service is er subsidie ontvangen voor 
de	aanschaf	en	een	gedeelte	van	het	onderhoud	van	de	
auto.	Dit	was	al	snel	op.	Ook	bleek	al	snel	dat	het	voer-
tuig	vooral	in	de	winter	niet	geschikt	is	voor	zijn	doel.	
De deuren moeten aangepast worden. De auto gaat ook 
niet	harder	dan	40	km	per	uur,	waardoor	meteen	een	
aantal	bestemmingen	afvallen.	Er	worden	verschillende	
studenten	betrokken	bij	het	project	om	het	autootje	te	
verbeteren.	Voor	het	uitvoeren	van	deze	aanpassingen	
is	echter	geen	geld	wanneer	nieuwe	subsidies	uitblijven.	
Ook zaken zoals een website etcetera worden niet meer 
tot	het	gewenste	niveau	uitgewerkt,	door	het	ontbreken	
van	de	middelen	of	het	geld.

Bij	het	introduceren	van	de	service	zijn	er	veel	middelen	
ingeschakeld	om	het	voertuig	onder	de	aandacht	te	krij-
gen. De service bouwde een grote vaste gebruikersgroep 
op.	Navraag	bij	ergotherapeute	Petra	Degen	wees	uit	
dat	de	groep	geslonken	is	door	het	verslechteren	van	
de	toestand	van	of	zelfs	overlijden	van	mensen.	Nieuwe	
mensen maken niet snel gebruik van de service omdat 
er	geen	actieve	PR	meer	gevoerd	wordt.	De	informatie-
verstrekking	is	op	dit	moment	vooral	afhankelijk	van	het	
personeel	van	Skewiel.	Weer	is	de	reden	hiervoor	een	
gebrek aan subsidie. (2)

In	gesprek	met	de	ergotherapeute	van	Skewiel,	Petra	
Degen,	zijn	deze	zaken	gebleken	en	zijn	er	veel	kenmer-
ken	van	de	service	naar	voren	gekomen.	Zij	is	vanaf	het	
opstarten van de service nauw betrokken geweest.

Veel	ouderen	voelen	zich	bezwaard	of	lastig	als	ze	weer	
eens	bij	hun	kinderen	aan	moeten	kloppen	om	naar	die	
ene vriendin te kunnen die een dorp verderop woont. 
Ze	willen	hun	kinderen	of	mensen	die	dicht	bij	hen	staan	
niet	tot	last	zijn.	Dit	werd	ook	bevestigd	in	de	gesprekken	
die	met	gebruikers	zijn	gevoerd	in	april	2012.

De	gebruikers	willen	vrij	zijn	om	te	gaan	en	te	staan	
waar ze willen, zonder dat ze steeds moeten vragen om 
een	gunst.	Als	ze	bedenken	dat	ze	nog	een	boodschapje	
nodig	hebben	willen	ze	dat	kunnen	doen	zonder	de	be-
perking	te	ondervinden	van	het	afhankelijk	zijn	van	hun	
directe omgeving die allemaal een baan, kinderen, sport 
of	andere	verplichtingen	hebben	om	te	voldoen.

3.2 Pluspunten

Een	aspect	dat	uit	het	gebruiksonderzoek	in	2012	naar	
voren	kwam	als	grote	plus	is	de	tevredenheid	over	de	
chauffeur.	Elke	gebruiker	was	enorm	enthousiast	over	
de	chauffeurs	die	hen	bij	werkelijk	alles	helpen,	tot	zelfs	
het	afwegen	van	de	groente	in	de	supermarkt	aan	toe.	
De	gebruikers	vinden	het	gezellig	om	met	de	chauffeur	te	
praten.

De	chauffeurs	op	hun	beurt	vinden	het	vrijwilligerswerk	
enorm leuk omdat ze een extra sociaal netwerk opbou-
wen met de gebruikers van de service. 

Het	mes	snijdt	dus	aan	twee	kanten,	de	gebruikers	én	de	
chauffeur	hebben	profijt	van	de	Skewiel	Mobiel	Service.	
De	chauffeurs	zijn	fysiek	beter	dan	de	gebruikers	dus	hel-
pen	ze	graag	een	handje	mee.

3.3 Verbeterpunten

In	het	onderzoek	van	februari	2010	werd	door	een	
niet-gebruikster	genoemd	dat	het	oude	voertuig	op	de	
pausmobiel	leek.	Een	andere	gebruiker	vond	het	auto-
tje	ook	te	opvallend	en	schaamde	zich	een	beetje	om	er	
gebruik	van	te	maken.	De	afwijkende	verschijning	van	de	
Skewiel	Mobiel	kan	voor	sommige	mensen	een	reden	zijn	
om geen gebruik te willen maken van de service.

Een	andere	beperking	die	de	service	kent	is	dat	hij	een	
bepaalde 80-km weg niet volgt. Dit is de weg tussen Gyt-
sjerk	en	de	dorpen	die	iets	verder	gelegen	zijn:	Ryptsjerk,	
Tytsjerk	en	Hurdegaryp.	De	Skewiel	Mobiel	kan	zelf	maar	
40	kilometer	per	uur	en	heeft	zijkanten	van	tentdoek.	
Het	gaf	de	gebruikers	en	de	chauffeur	een	onveilig	gevoel	
om	zo	hard	gepasseerd	te	worden.	Er	werd	geen	toe-
stemming	verleend	door	de	gemeente	om	op	het	nabij-
gelegen	fietspad	te	mogen	rijden.	Ook	de	zijkanten	van	
tentdoek geven sommige gebruikers een onveilig gevoel 
als ze beginnen te klapperen.

Daarnaast wordt de verwarming in de Skewiel Mobiel 
niet gebruikt omdat dit de duur van de al beperkte accu 
sterk	verminderd.	Terwijl	de	service	een	goede	en	veilige	
uitkomst	kan	zijn	als	het	glad	en	koud	is	en	er	sneeuw	
ligt,	wordt	het	niet	in	gebruik	zijn	van	een	verwarming	als	
reden genoemd om in de winter geen gebruik te maken 
van de service.
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Skewiel Mobiel
Uit de gegevens van het onderzoek in 2010 blijkt dat het 
vermoeden van de gebruikers is dat hun kennissen de 
service niet gebruiken door onbekendheid. Het is dus 
belangrijk dat de naamsbekendheid en de mogelijkheden 
beter gecommuniceerd worden. De reden ‘geen behoef-
te’ wordt genoemd, sommige ouderen zijn erg vitaal en 
zullen inderdaad geen  hebben aan de service 
omdat zij nog andere vervoersmiddelen zoals de (elek-
trische)  of een scootmobiel hebben. Het kan zijn 
dat de kinderen  klaarstaan voor de ouders en er zo 
geen  is aan de service. 

Geen vertrouwen in het voertuig kan veroorzaakt wor-
den doordat het een onbekend fenomeen is.. Anderen 
wachten tot het juiste seizoen is aangebroken. In het 
voorjaar en in de zomer willen mensen er wel graag op 
uit, maar soms kan dit dan nog met de scootmobiel of 
de electrische  Een andere reden is dat de mensen 
op het moment van het onderzoek met hun gezondheid 
of die van een partner/vriend te kampen hebben en zich 
niet goed genoeg voelden om er op uit te gaan, deze 
mensen wachten verbetering af.

3.4 Merkwaarden Skewiel Mobiel service

Om te achterhalen wat het karakter van de service is vol-
gens de doelgroep is er in het onderzoek in 2012 aan ge-
bruikers een aantal waarden voorgelegd en konden zij op 
een schaalverdeling aangeven of de waarde bij skewiel 
paste of juist een tegengestelde waarde. Er  kwam uit de 
gesprekken naar voren dat de gebruikers vinden dat de 
service het karakter van een ‘helpende hand’ 

Het feit dat de vraag door de  van de mensen niet 
ingevuld is ligt aan de vraagstelling. De omschrijving van 
de waarde was  Een  hiervan kan zijn 
vrijwilligerswerk maar bij de doelgroep waren  
bekend als betaalde hulpen in de huishouding. Om deze 
reden kan de vraag door verschillende mensen verkeerd 
begrepen zijn. In het mondeling doornemen van de en-
quete met proefpersonen en gesprekken met gebruikers 
kwam het aspect ´mensen helpen´ echter erg sterk naar 
voren als waarde waar men het mee eens was. 

De waarde die er uitspringt qua waardering is ‘gemak’, 
alle negen gebruikers die geantwoord hebben waarderen 
de service met gemak of zelfs zeer veel gemak. Dit is dus 
een aspect waar de service erg goed aan voldoet.

De waarde veiligheid werd door twee van de zeven 
proefpersonen als onwaar omschreven. Zij verklaarden 
dat dit is veroorzaakt door het feit dat zij met erg slecht 
weer in de Skewiel Mobiel hebben gezeten. Deze  
zijkanten van tentzeil en de gebruikers zijn natgeregend 
of het waaide zo hard dat zij de deuren zelf vast moesten 
houden om te voorkomen dat deze open gingen. Er zijn 
dus mensen die de Skewiel Mobiel onder bepaalde om-
standigheden als onveilig ervaren.

Uit het eerder gedane onderzoek in februari 2010 is ge-
bleken dat de Skewiel Mobiel service een manier is om 

 te blijven. 

Een  is het vervoer door vrienden of familie 
maar de meeste gebruikers willen deze mensen niet las-

 Met de service zijn de gebruikers zelfstandig en 
kunnen ze weg wanneer zij dat willen. De Skewiel Mobiel 
service biedt uitkomst als:

- Een persoon zichzelf niet meer veilig voelt op de 
weg en zichzelf niet meer vertrouwt. Het ver-
slechteren van ogen, gehoor en  
kan ervoor zorgen dat de gebruiker de verkeers-

 niet goed meer kan  Het 
fysieke achteruitgaan kan er voor zorgen dat de 
besturing van een auto, scootmobiel of brommo-

 of gewone  niet zo goed meer 
gaat of er angst is ontstaan. 

- Bij gladheid en ijs of sneeuw.

- Mensen het contact met de buitenwereld wil-
len behouden. Anders nemen ze genoegen met 
steeds minder contact met de buitenwereld en 
de mensen. Er wordt genoemd dat het niet kan 
dat anderen  naar hen moeten komen, op 
een gegeven moment blijven de mensen dan 
weg. Voor het sociale contact en het er op uit 
kunnen is de service dus van belang voor de ge-
bruikers.
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Merkwaarden Skewiel Mobiel service

 Deze collage verbeeldt de meningen die in de onderzoe-
ken	naar	voren	zijn	gekomen	en	die	de	Skewiel	Mobiel	
service graag wil vervullen. 

Figuur 3.3 De merkwaarden van Skewiel Mobiel
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In de  zijn de waarden behulpzaam, sociaal, 
mobiel en zorg goed te zien. Tijdens een rit blijkt hoe 
behulpzaam de  zijn. De auto op de -
gen is niet de Skewiel Mobiel, deze werd op dat moment 
gerepareerd bij de garage.

Figuur 3.5 Sfeercollage

Bovenstaande collage is een sfeercollage van het Skewiel 
gebouw, de Heemstra State. Hier gaan mensen heen om 
te poolen, voor een gespreksgroep of een  

3. 5 Conclusie

De Skewiel Mobiel service in Trynwâlden wordt be-
schouwd als een sociale service die de mensen helpt en 
die hen  van de vrienden en familie 
biedt. Als andere methoden van vervoer afgevallen zijn 
bied de service uitkomst. De service biedt gemak, de 
deur uit kunnen wanneer dat gewenst is.

Het grote pluspunt van de Skewiel Mobiel is de service 
die er bij komt kijken. De vriendelijkheid en behulpzaam-
heid van de  is een sterk punt van de service.

De niet-gebruikers geven als reden aan dat ze zich scha-
men voor het voertuig of er (op het moment) geen be-

 aan hebben. Het vermoeden van de gebruikers 
hierover is dat vooral de onbekendheid een reden is dat 

 gebruikers niet daadwerkelijk gebruik maken 
van de service.

De service draait op subsidie en doordat die de laatste 
 niet verkregen zijn  Skewiel verbeteringen niet 

door kunnen voeren en is er weinig aan  
gedaan. De groep gebruikers is na een grote groei bij de 

 langzaamaan geslonken.
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4.0 Doelgroep 
In	dit	hoofdstuk	worden	de	gebruikers,	de	niet-gebrui-
kers en andere betrokkenen besproken. Ook naar de om-
geving	van	de	service	wordt	onderzocht.

4.1 Demografische gegevens

Om	de	naamsbekendheid	en	herkenbaarheid	van	de	ser-
vice	te	vergroten	is	het	belangrijk	dat	het	gebruikte	com-
municatiemiddel	aansluit	bij	de	doelgroep	en	aspecten	
bevat die deze groep aanspreken. Het begrip doelgroep 
is	tijdens	dit	project	op	te	vatten	op	twee	manieren:	als	
de	(potentiële)	gebruikers	van	de	service,	maar	ook	als	
de	groep	mensen	waar	de	service	onder	de	aandacht	wil	
komen.

Uit	het	onderzoek	in	2010	is	gebleken	in	welke	leeftijds-
categorieën	de	gebruikers	van	de	Skewiel	Mobiel	service	
tot nu toe vallen. 92% van de gebruikers is tussen de 70 
en	95	jaar	oud.	Slechts	twee	van	de	25	proefpersonen	
(8%)	zijn	tussen	de	55	en	65	jaar	oud.	Dit	betekent	dus	
dat	het	grootste	gedeelte	van	de	gebruikers	ouder	is	dan	
70	jaar.	In	een	test	in	april	2012	is	nieuwe	informatie	
verworven.	Het	zou	kunnen	zijn	dat	mensen	in	2010	en	
2012	meegewerkt	hebben	aan	het	onderzoek	en	deze	
persoon dubbel meegeteld is.

Figuur 4.1 Aantal personen binnen leeftijdscategorie in beide gebruikstesten

Juni tot nov. 2009 Aantal gebruikers Nov. Tot juni 2010 Aantal gebruikers
Oentsjerk 40 Oentsjerk 45
Gytsjerk 10 Gytsjerk 14
Mûnein 3 Aldtsjerk 4
Aldtsjerk 2 Mûnein 3

Tytsjerk 1
Totaal 55 67

Figuur 4.2 Afkomst gebruikers van juni 2009 tot juni 2010(2)

De	(potentiële)	gebruikers	van	de	service	zijn	de	mensen	
die	in	hun	mobiliteit	ondersteund	dienen	te	worden.	
Zij	kunnen	gebruik	maken	van	de	service	zodat	zij	hun	
naasten	niet	hoeven	te	vragen.	Vanuit	Skewiel	wordt	
er	geen	minimum	leeftijd	gesteld	om	gebruik	te	maken	
van de service omdat dit een beperking op kan werpen 
voor	mensen	die	toch	baat	zouden	hebben	bij	de	service.		
Voor	dit	onderzoek	wordt	de	leeftijd	van	de	doelgroep	
‘gebruikers’	op	55	jaar	of	ouder	gesteld	omdat	de	jongste	
gebruiker	uit	de	test	van	2010	55	jaar	oud	was.	

De	groep	mensen	waar	de	service	zich	onder	bekend	wil	
maken is groter. De doelgroep van de Skewiel Mobiel 
service is minder mobiel, dus deze mensen kunnen ge-
deeltelijk	afhankelijk	van	andere	mensen	zijn.	Dit	kan	de	
familie,	de	kinderen	of	buren	etcetera	zijn.	Ook	heeft	de	
directe omgeving van een persoon invloed, dus de groep 
mensen	die	de	service	aan	wil	spreken	zijn	de	volwasse-
nen	van	30	jaar	en	ouder.	Deze	mensen	kunnen		hun	ken-
nis	overdragen	aan	de	potentiële	gebruikers.

Er	is	gekeken	naar	de	afkomst	van	de	gebruikers.	Alle	
proefpersonen van de test uit 2010 komen uit Gyt-
sjerk(2344	inwoners),	Oentsjerk(1778),	Aldtsjerk(662)	of	
Munein(700).	Dit	zijn	de	vier	dorpen	die	het	dichtst	bij	
elkaar	liggen.	Daarnaast	is	Skewiel	Trynwâlden	gevestigd	
in	Oentsjerk,	dus	een	uitvalsbasis	voor	veel	zaken.	(23)

De mensen in de andere dorpen binnen de Trynwâlden 
weten	misschien	niet	van	de	service	af	of	ondervinden	
een	andere	drempel	waardoor	zij	geen	gebruik	maken	
van de Skewiel Mobiel service. 

Er	is	bijgehouden	wat	de	afkomst	is	van	de	gebruikers	
van	de	service.	Uit	figuur	4.2	blijkt	dat	de	meeste	gebrui-
kers	inderdaad	uit	Oentsjerk	en	Gytsjerk	komen.	In	de	
andere	dorpen	zijn	er	minder	gebruikers.	Dit	verhoudt	
zich	echter	tot	het	inwoneraantal,	ook	liggen	de	kleinere	
dorpen	Munein	en	Aldtsjerk	iets	verder	van	Oentsjerk	af	
dan	bijvoorbeeld	Gytsjerk.	
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Wat opvalt is dat er geen gebruikers uit Ryptjserk, Tyt-
sjerk en Hurdegaryp komen. Een verklaring hiervoor kan 
zijn dat deze dorpen verder weg liggen van Oentsjerk 
waar de service  is.

De samenstelling van de proefpersonen van het onder-
zoek in april 2012 is opvallend anders. Alle 10 proefper-
sonen kwamen uit Oentsjerk. Dit is echter een gevolg van 
de opzet van de proef. De personen zijn uitgenodigd om 
naar de  van Skewiel te komen. Voor mensen die 
in hun mobiliteit deels  zijn van anderen is het 
onmogelijk om allemaal tegelijk vervoerd te worden naar 
de  Alleen bewoners van de  de Heemstra 
State waren dus aanwezig. Aan het feit dat de samenstel-
ling van de proefpersonen nu anders is zal dus niet zwaar 

 worden.

4.2 Omgeving

Om de vraag: Hoe ziet de omgeving van de doelgroep 
er uit? Te beantwoorden wordt er gekeken naar welke 
mogelijke bestemmingen en faciliteiten zich in de Tryn-
wâlden bevinden.

Het bezoeken van familie of vrienden is erg belangrijk 
voor de doelgroep. Dit is een manier om niet in een soci-
aal isolement te vallen. Daarnaast bezoekt de doelgroep 
bedrijven. Bijvoorbeeld een supermarkt, of een andere 
winkel om levensmiddelen in te kopen bijvoorbeeld bij 
een slager, bakker, groenteboer etcetera. Ook bedrijven 
met betrekking tot persoonlijke verzorging worden veel 
bezocht door de doelgroep, denk aan de kapper of de 
pedicure.

De doelgroep bezoekt ook bedrijven die voorzien in 
 Een voorbeeld is een restaurant of 

café, maar ook een  of kaasboerderij valt in 
deze categorie. Tot slot zou de sportclub waar een kind 
of kleinkind sport ook een  kunnen zijn waar een 
persoon uit de doelgroep naartoe wil gaan. 

Als er naar de aanwezige bedrijven in de Trýnwalden ge-
keken wordt is de conclusie te trekken dat er voldoende 
faciliteiten binnen de Trýnwalden zijn. (28) (Bijlage 3)

Belangrijk voor de doelgroep: er zit een huisartsenprak-
 met drie huisartsen in Oentsjerk. Ook tandarts, fy-

siotherapie en pedicure bevindt zich binnen het gebied. 
Voor basiszorg  men dus niet naar een grote stad 
zoals Leeuwarden. Er is geen ziekenhuis  in het 
gebied dus daarvoor zou een persoon uit de doelgroep 

verder van huis af moeten. (24)

Figuur 4.3 Hotspots gebruikers Skewiel Mobiel

Gewenste bestemmingen

Na aanleiding van twee gebruikstesten waar een enque-
te bij is ingevuld is er  beschikbaar over de be-
stemmingen waar de gebruikers wel graag heen zouden 
willen gaan, maar waar ze op dit moment niet heen kun-
nen met de Skewiel Mobiel service door de beperkingen 
die de auto kent.

Bestemmingen die de meeste mensen zouden willen toe-
voegen zijn Hurdegaryp en Grote Wielen. Grote Wielen is 
een natuurgebied tussen Leeuwarden en de Trynwâlden.

De reden dat Hurdegaryp graag bezocht zou willen wor-
den is niet opgegeven. Een aanname is dat dit kan komen 
door het aanbod aan faciliteiten. In Hurdegaryp  
meerdere zangverenigingen en sportverenigingen. Ook 
zit er een vrouwenvereniging in Hurdegaryp waar de 
doelgroep misschien heen zou willen. (17)

Burgum wordt ook genoemd als bestemming waar de 
doelgroep heen wil. Hier zit namelijk het gemeentehuis. 
Voor zaken als paspoort en rijbewijst etc. Moet de doel-
groep hier dus heen kunnen. De dorpen  Bir-
daard, Damwald, Wyns, Veenwoud en Hogebeint worden 
ook genoemd maar hiervan is niet bekend wat de reden 
is. (2)
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Figuur 4.4 Omgeving Oentsjerk

Gemeenschap

Daarnaast	blijkt	uit	een	onderzoek	van	de	culturele	geo-
graaf	P.	Huigen	dat	er	een	erg	hoge	sociale	cohesie	is	bin-
nen	de	Trynwâlden.	Op	een	schaal	van	0	tot	1	scoren	de	
trynwalders	een	0.81	op	plaatselijke	betrokkenheid.	En	
maar	12		van	de	467	ge-enqueteerden	gaf	aan	niet	deel	
te nemen aan lokale netwerken zoals een vereniging of 
kerk.	De	conclusie	uit	het	onderzoek	is	dus	dat	binnen	de	
Trynwâlden	een	grote	betrokkenheid	geldt.	

Het	onderzoek	is	uitgevoerd	door	enquetes	op	te	sturen	
over	de	post.	Deze	methode	beinvloed	de	resultaten	met	
betrekking	tot	sociale	gemeenschap	niet	omdat	het	geen	
onderscheid	maakt	in	het	selecteren	van	proefpersonen.	
Of	mensen	erg	sociaal	betrokken	zijn	of	juist	niet,	beide	
kunnen	een	enquete	over	de	post	ontvangen	en	invullen.
(8)

4.3 Vrijetijdsbesteding

De	vrijetijdsbesteding	van	de	doelgroep	dat	meegewerkt	
heeft	aan	het	onderzoek	in	2012	valt	in	te	delen	in	drie	
categoriën:	handwerken,	mentale	uitdaging	en	sociaal	
contact.	Breien	en	ander	handwerk	is	het	populairste	
onder	de	mensen	die	de	enquete	ingevuld	hebben.	Daar-
na	komt	het	lezen	van	boeken,	tijdschriften	en	puzzelen.	
Naast	deze	activiteiten	die	meestal	individueel	gedaan	
worden	zijn	ook	de	sociale	contacten	belangrijk.	Één	
persoon	houdt	van	wandelen	met	vrienden	of	weer	een	
ander	bezoekt	het	restaurant	om	thee	te	drinken	met	
een vaste groep vriendinnen. Ook de georganiseerde 
activiteiten	van	Skewiel	werden	door	een	proefpersoon	
genoemd.

Sociale contacten

De mensen in de doelgroep werken niet allemaal meer 
en	hebben	dus	vaak	veel	vrije	tijd.	Soms	wordt	dit	opge-
vuld	door	sociale	contacten	te	onderhouden.	

In	de	figuur	in	bijlage	5	is	te	zien	dat	de	60	tot	85-jarige	
nederlanders	10	minuten	langer	sociaal	contact	hebben	
per	dag	ten	opzichte	van	mensen	in	de	categorie	20	–	59	
jaar.	Over	een	week	beschouwd	loopt	het	gemiddeld	op	
tot	meer	dan	een	uur	verschil	in	sociaal	contact.	In	een	
jaar	tijd	hebben	de	ouderen	61	uur	meer	besteed	aan	
het	onderhouden	van	contact	met	familie,	vrienden	en	
kennissen.

Vrienden, familie en kennisen is dus een groep mensen 
die	een	bron	van	informatie	vormen	voor	de	doelgroep,	
bijvoorbeeld	door	mond-tot-mondreclame.	Op	deze	
mensen	zal	de	communicatie	van	de	service	zich	deels	
richten	om	zo	de	informatie	door	te	spelen	naar	de	doel-
groep.

Werk

Een	mogelijke	invulling	van	de	vrije	tijd	van	de	doel-
groep	is	vrijwilligerswerk.	Het	blijkt	dat	de	doelgroep	
zich	regelmatig	inzet	voor	vrijwilligerswerk.	Tussen	de	
personen	van	55	jaar	en	ouder	komt	het	percentage	voor	
deelname	aan	vrijwilligerswerk	niet	onder	de	25,7%	uit.	
De	groep	55	–	64	jaar	doet	in	41,1%	van	de	gevallen	aan	
vrijwilligerswerk.	Tussen	de	65	en	74	jaar	zijn	de	meeste	
mensen gestopt met betaald werken. Op deze manier 
krijgt	de	doelgroep	meer	vrijetijd	en	besteed	zelfs	45,7%	
van	de	mensen	tijd	aan	vrijwilligerswerk	om	betrokken	te	
blijven	bij	de	maatschappij.	(21)

De	gegevens	zijn	verworven	door	middel	van	diepte-in-
terviews	met	3906	mensen	boven	de	18	jaar.	

Dat	de	gebruikers	van	de	Skewiel	mobiel	niet	altijd	mo-
biel	zijn	betekent	niet	dat	zij	geen	vrijwilligerswerk	kun-
nen doen. Deze mensen kunnen de Skewiel Mobiel even-
tueel	gebruiken	om	naar	het	vrijwilligerswerk	vervoerd	
te worden. Ouderen die nog goed kunnen zien kunnen 
bijvoorbeeld	vrijwilliger	zijn	bij	het	wekelijkse	voorlees-
avondje.	De	chauffeurs	van	de	service	zijn	fysiek	gezien	
erg	goed	en	doen	vrijwilligerswerk	waarmee	ze	mensen	
die	fysiek	minder	goed	zijn	helpen.	
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4.4 Conclusie Doelgroep

De mensen in de doelgroep leven in de Trynwâlden. De 
doelgroep van de Skewiel Mobiel service is mensen die 
in de voorziening van mobiliteit een handje hulp nodig 
hebben. De  waar op gericht wordt is 55 
jaar en ouder. Een gedeelte van de doelgroep werkt niet 
meer. De vrije  wordt opgevuld met het onderhouden 
van sociale contacten, hobby’s en soms vrijwilligerswerk.

Puntsgewijze doelgroepsbeschrijving

- Doelgroep 1-> mensen die hulp behoeven qua 
mobiliteit (55+)

- Doelgroep 2-> directe omgeving doelgroep 1 
(30+)

- Doelgroep  in de Trynwâlden
o Gebruikers komen vooral Oentsjerk en 

Gytsjerk
o Klein gedeelte  gebruikers komt uit 

Mûnein, Tytsjerk en Aldtsjerk
o Geen huidige gebruikers in Ryptsjerk, 

Tytsjerk en Hurdegaryp
- Grootste gedeelte huidige gebruikers is tussen de 

70 en 95 jaar oud
-  hobby/handwerken, mentale 

uitdaging, (vrijwilligers) werk en sociale contac-
ten

Conclusie Omgeving

De conclusie is dat de mensen in de Trynwâlden zich bin-
nen het gebied en de omliggende dorpen kunnen redden 
qua faciliteiten. Men  niet aan naar Leeuwarden te 
willen met de Skewiel Mobiel service. Hier is ook genoeg 

 vervoer met bijvoorbeeld de bus naartoe. Ook 
blijkt dat de sociale cohesie binnen de Trynwâlden erg 
hoog is, mensen zijn erg betrokken met hun omgeving.

De omgeving en dus de context waar de doelgroep, de 
service en dus de   zich zal bevinden is niet 
in een stedelijk gebied, maar in de Trynwâlden en in de 
toekomst misschien de omliggende dorpen of natuur-
gebieden. Dit  een richtlijn voor de te ontwerpen 
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5.0 Communicatie 
Om	de	juiste	benaderingsmethode	te	kiezen	en	zo	het	
efficientst	mogelijk	de	naamsbekendheid	proberen	te	
vergroten	is	het	belangrijk	om	te	weten	welke	media	
door de doelgroep gebruikt worden. Er zal alleen ge-
keken	worden	naar	media	die	betrekking	hebben	tot	
beeldmateriaal.	Dit	wordt	gedaan	om	het	onderzoek	af	
te	bakenen,	media	uit	andere	categorieën	en	met	andere	
kenmerken zoals radio vallen nu af.

5.1 Ingezette communicatiemethoden

Bij	de	introductie	van	de	service	zijn	de	gebruikers	aange-
trokken	door	voorlichtingen	te	houden	bij	verschillende	
verenigingen.	Ook	zijn	affiches	opgehangen	op	de	cen-
trale plekken binnen Skewiel. Het personeel van Skewiel 
Trynwâlden	heeft	met	het	geven	van	tips	aan	potentiële	
gebruikers	een	aandeel	gehad	bij	het	introduceren	van	
de service. Mond-tot-mond reclame door frienden en 
familie	heeft	ook	mensen	geïnformeerd	over	de	service.	
Op	tv	heeft	Omrop	Fryslân	een	paar	opnames	over	de	
service gemaakt en de Skewiel Mobiel service is ver-
schenen	in	het	programma	Omroep	Maxx	in	het	kader	
van Nederland Beweegt. Daarnaast wordt ’t Mienskips-
blêdsje	ingezet.	In	dit	blaadje	staan	de	gebeurtenissen	
en	het	nieuws	van	binnen	de	gemeenschap.	Het	wordt	
opgestuurd naar ongeveer 750 klanten, medewerkers, 
vrijwilligers	of	externer	relaties	van	Skewiel.

Toen de service een paar maanden draaide bleek dat de 
gebruikers	en	potentiële	gebruikers	nog	niet	optimaal	
op	de	hoogte	waren	en	is	er	een	folder	verspreid	op	de	
plaatsen	waarvan	men	dacht	dat	de	potentiële	gebrui-
kers	zich	zouden	bevinden.	Deze	bevatte	uitgebreide	
informatie	over	de	service	en	over	de	mogelijkheden	met	
betrekking	tot	het	boeken	van	een	rit.	(2)

Eerst	is	het	van	belang	om	te	achterhalen	welke	commu-
nicatiemethoden	tot	nu	toe	het	meest	succesvol	waren.	
Deze	moeten	uiteraard	aangehouden	worden.	Ook	is	te	
zien	welke	communicatiemethoden	verbeterd	moeten	
worden	of	misschien	vervangen	moeten	worden	door	
andere	methoden.

Figuur 5.1 Aantal mensen per informatiebron

 Figuur 5.2 Percentage per informatiebron

Uit	bovenstaande	figuren,	een	vergelijking	van	resultaten	
van	de	twee	onderzoeken,	blijkt	dat	het	personeel	van	
Skewiel Mobiel via mond-tot-mond reclame de meeste 
mensen	heeft	gewerfd	voor	de	service.	Op	de	tweede	
plek	staat	het	Mienskipblêdsje.	

Het	mededelingenblad	was	in	het	tweede	onderzoek	ook	
een manier die  vaak succesvol was.

Er	zit	dus	een	mogelijkheid	tot	verbetering	in	de	ande-
re	manieren	waarop	de	potentiële	doelgroep	bereikt	
wordt. Via familie of vrienden is in de tweede test maar 
één	persoon	op	de	hoogte	gesteld	van	de	Skewiel	Mo-
biel	service.	In	de	eerste	test	was	dit	voor	vijf	van	de	40	
personen	het	geval.		Voor	de	doelgroep	zijn	de	familie,	
vrienden	en	kennissen	een	belangrijke	manier	om	in	
contact	te	blijven	staan	met	de	buitenwereld,	ook	deze	
mensen moeten dus bereikt worden!
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Een belangrijke stap in het proces van  is 
het afstemmen van het coderingsproces van de zender 
op het decoderingsproces van de ontvanger. Het coderen 
is het  van een gedachte in woorden en beelden 
in een boodschap. Het decoderen is het toekennen van 
een betekenis van de boodschap. Dit gebeurt door de 
ontvanger, en dus ook in de belevingswereld van de ont-
vanger. In andere woorden, de woorden en beelden die 
gebruikt worden in de  moeten overeenko-
men met de belevingswereld van de ontvanger. Op deze 
manier komen de bedoelingen en de boodschap van de 
zender beter over op de ontvanger en zal de boodschap 
geinterpreteerd worden zoals deze bedoeld is.

Bij het introduceren van een nieuw product is het com-
municeren van het product of dienst van minder belang. 
Het belangrijkste is om de gevolgen van een dienst te 
communiceren. Een voorbeeld: je koopt een camera niet 
om er een te hebben, maar om foto’s van momenten 
te kunnen maken en de foto’s te kunnen laten zien aan 
vrienden en kennissen.

Het gaat dus om het communiceren van de gevolgen of 
 van de dienst of het product.

Een andere belangrijke factor is de  Dit 
is de mix van instrumenten die ingezet worden bij het 
communiceren van een goed. Er zijn vier aspecten die de 
keuze voor een medium bepalen. 

De  moet afgestemd worden op het medi-
agebruik van de doelgroep. Het medium dat ingezet zal 
worden moet de doelgroep zien te bereiken.

Ook de  mogelijkheden van elk medium moe-
ten in acht genomen worden. Is het belangrijk dat een 
product goed te zien is in 3D? Dan zou radio als medium 
een erg slechte keuze zijn en kan er beter voor televisie 
gekozen worden. 

Ook de pacing van de boodschap is belangrijk. Op de 
televisie is de duur van aanbod van de boodschap -
kelijk is van de televisie-zender, dit heet externe pacing. 
Bij een  in een  bepaald de lezer hoe 
lang er naar een boodschap gekeken wordt en hoeveel 

 er opgenomen wordt. Dit is interne pacing.

De zender van de boodschap bepaald daarnaast welk 
budget er besteedt kan worden aan de  
Persoonlijke media met een op maat gemaakte aanpak 
kost per contact meer dan niet-persoonlijke media. 

Binnen de niet-persoonlijke media is tv weer het duurste. 
(9)

Aan de hand van een lijst met  
aangeleverd door een  zijn een aan-
tal methoden geselecteerd die overeenkomsten hebben 
met de doelgroep en hun belevingswereld. Een aantal 
hiervan zijn al in gebruik. De volgende methoden zullen 
besproken worden. De totale lijst is te vinden in bijlage 6.

- Flyer/Folder/ Huis-aan-huis
- 
- Website
- Dagblad/ regionale krant/Gemeenschapsblad 

(Mienskapsblidsje)
- Commercial/ in programma verschijnen
- nieuwsbrief
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5.3 Doelgroepsbenadering

De	houding	waarmee	een	persoon	in	de	doelgroep	het	
leven	staat	kan	erg	verschillend	zijn.	De	doelgroep	kan	
dus	niet	in	één	hokje	geplaatst	worden.	Volgens	´The	
handbook	of	communication	and	aging	research´	ver-
schilt	deze	houding	door	het	wel	of	niet	accepteren	van	
het	ouder	worden.

Ouderen	met	een	negatieve	houding	met	betrekking	tot	
het	ouder	worden	zijn	minder	geneigd	om	mee	te	doen	
aan	educatieve-	of	reismogelijkheden.	Ook	besteden	
deze	mensen	minder	aandacht	aan	een	gezonde	levens-
stijl	en	kunnen	zij	het	moeilijk	vinden	om	een	hechte	
relatie	te	onderhouden.

Verschil	in	vitaliteit	komt	ook	veel	voor.	De	ene	oudere	
is	de	ander	niet.	Een	persoon	van	85	jaar	oud	kan	actie-
ver,	energieker	en	beweeglijker	zijn	dan	iemand	van	60.	
De	laatste	periode	zijn	er	veel	veranderingen	geweest.	
Eerder waren ouderen minder vitaal dan nu en ten op-
zichte	van	vroeger	is	een	persoon	vrijer	om	te	doen	en	
laten	wat	hij	of	zij	wil.	De	moraal	en	beperkingen	op	het	
gedrag	zijn	losser	dan	vroeger	en	men	kan	het	leven	in-
delen naar de eigen zin.

Er	zijn	ook	grotere	verschillen	in	inkomen	dan	vroeger.	
Er	zijn	ouderen	die	erg	veel	te	besteden	hebben	maar	er	
zijn	ook	ouderen	die	nauwelijks	boven	de	armoedegrens	
leven.	Bovenstaande	zaken	hebben	allemaal	invoed	op	
de	vrijetijdsbesteding	van	ouderen.

Een	belangrijk	doel	van	de	marketing	voor	ouderen	is	
het	vergroten	van	de	tevredenheid	over	hun	leven	door	
het	aanbieden	van	het	goed	waar	voor	gemarket	wordt.	
Volgens Cooper en Miaoulis bestaat dit vergroten van 
de	tevredenheid	uit	de	interesse	in	behoefte’s	van	een	
hogere	orde	vervullen,	aangezien	de	basisbehoeften	van	
de	doelgroep	vervuld	zijn.	Oudere	mensen	hebben	meer	
plezier	van	simpelere	dingen	en	hebben	genoeg	tijd	om	
hun	leven	te	reflecteren	door	hun	leeftijd	en	ervaring.(1)

De	Skewiel	Mobiel	service	past	in	het	plaatje	door	moge-
lijkheden	te	creeëren.	Afstanden	afleggen	op	de	fiets,	lo-
pend of met scootmobiel wordt op een gegeven moment 
onmogelijk	of	onveilig.	De	Skewiel	Mobiel	maakt	het	ver-
vullen	van	de	behoeften	van	de	ouderen	weer	mogelijk,	
met	individuele	hulp	mocht	dit	nodig	zijn.

Daarnaast	is	de	gezondheid	een	belangrijke	indicator	
voor	de	tevredenheid	over	het	leven	en	de	levenskwali-

teit.		Als	een	persoon	gezond	is,	heeft	deze	de	mogelijk-
heiden	om	te	genieten	van	het	leven.	Als	de	gezondheid	
van de doelgroep te wensen over laat, kan de Skewiel 
Mobiel problemen met betrekking tot mobiliteit oplos-
sen	om	zo	de	tevredenheid	vergroten.	Het	is	belangrijk	
dat	de	gekozen	communicatiemethoden	en	de	grafische	
uiting	ook	mensen	bereiken	die	uit	zichzelf	niet	snel	tot	
actie	overgaan.	Het	moet	de	mensen	aantrekkelijk	ge-
maakt worden om gebruik van de service te overwegen.
(12)

De doelgroep kan in een bepaald patroon belanden. Al 
jarenlang	hebben	ze	een	bepaalde	routine	voor	handelin-
gen.	Ze	moeten	erg	overtuigd	zijn	van	de	voordelen	van	
de	service	willen	ze	hun	gedrag	aanpassen.	Dit	blijkt	ook	
uit	de	actie	´Denken	en	doen´.	Met	wil	eerst	wennen	aan	
het	idee	en	aan	de	mensen	waarmee	men	contact	krijgt	
voordat	er	uit	het	patroon	gestapt	wordt.	Belangrijk	punt	
is	dat	eindeloos	herhalen	geen	zin	heeft,	ouderen	begr-
jipen	een	boodschap	wel	minder	snel	maar	dit	betekent	
niet	dat	ze	ook	vergeetachtig	zijn.	Het	is	beter	om	op	een	
boodschap	te	richten	die	aanslaat	dan	dat	deze	einde-
loos	herhaald	wordt. (26)

Bij	het	communiceren	naar	een	oudere	doelgroep	is	het	
belangrijk	om	op	een	verlangen	in	te	spelen.	De	behoefte	
naar	materiële	zaken	zijn	meestal	al	vervuld	en	dus	gaat	
het	de	doelgroep	meer	om	ervaringen	opdoen.	De	oude-
re	doelgroep	is	geïnteresseerd	in	het	comfortabeler	ma-
ken	van	hun	leven,	zowel	fysiek	als	psychologisch.	(13)

Volgens	Sherman	&	Cooper	zullen	marketing	strategiën	
die	het	verbeteren	van	de	levensvoldoening	als	criteria	
voor	hun	producten	en	diensten	voeren		de	senioren-
markt	effectiever	benaderen.

Het	wordt	ook	als	ongepast	beschouwd	om	een	commu-
nicatie	strategie	te	baseren	op	de	leeftijd	alleen.	Er	wordt	
tegenwoordig	minder	aandacht	aan	de	chronologische	
leeftijd	besteed	en	meer	aan	de	‘gevoelsleeftijd’.	Men	
voelt	zich	meestal	10	tot	15	jaar	jonger	dan	ze	daadwer-
kelijk	zijn.(13)

Voordat	senioren	een	product	aanschaffen	of	een	dienst	
gaan	gebruiken	zullen	ze	eerst	zo	veel	mogelijk	infor-
matie	willen	verzamelen.	Zowel	eerdere	ervaringen	of	
externe	bronnen	zoals	advertenties	worden	gebruikt	bij	
het	maken	van	een	beslissingen.	In	een	onderzoek	van	
Klippel	en	Sweeney	werd	duidelijk	dat	de	mensen	die	erg	
op	de	buitenwereld	gefocust	zijn	meer	belang	hechten	
aan	informele	informatiebronnen	zoals	vrienden	of	ken-
nissen.	De	minder	actieve	mensen	zijn	meer	gericht	op	
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formele bronnen zoals gedrukte media.

Ouderen zijn ook gewend aan het hoge niveau van ser-
vice dat vroeger gebruikelijk was bij winkels en diensten. 
Ze waarderen de  van de expert en het perso-
neel erg en hechten hier veel waarde aan. De verkoop-
hulp had veel invloed op het kiezen van een nieuw pro-
duct zoals electronica of kleding. Ouderen zoeken  
naar   van verschillende bronnen 
om een aanschaf toe doen om het risico te verkleinen en 
ontevredenheid te vermijden.(11)

5.4 Conclusie

De  die sinds het introduceren 
van de service het meest succesvol zijn geweest zijn het 
Mienskipsbledsje, het personeel van Skewiel en de fami-
lie en kennissen.

De boodschap die Skewiel Mobiel met de  wil 
sturen moet juist aankomen bij de doelgroep. Het is be-
langrijk dat de doelgroep op de juiste manier aangespro-
ken wordt.

Bij het communiceren van een service als de Skewiel 
Mobiel is het niet het product zelf dat gecommuniceerd 
moet worden, maar de gevolgen van het in gebruik ne-
men ervan.

Daarnaast vindt de doelgroep het niet  om gecon-
fronteerd te worden met fysieke verslechtering, hulpbe-
hoevendheid of ouderdom.

Het doel van  voor ouderen is het vergrote van 
de tevredenheid van de doelgroep. Ook moet de com-

 inspelen op een verlangen. En de doelgroep 
informeert graag uitvoerig voor het overgaan tot koop of 
in gebruik nemen van een product of dienst.
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6.0 Media
In	het	vorige	hoofdstuk	is	besproken	welke	media	moge-
lijk	geschikt	zijn	om	de	doelgroep	te	benaderen.	Dit	zou	
een	website	kunnen	zijn,	een	spot	op	tv,	een	artikel	in	
een	tijdschrift	of	krant,	een	flyer	of	een	poster.	Deze	mo-
gelijkheden	zullen	beschouwd	worden.	Ook	zullen	twee	
andere	mogelijkheden	onderzocht	worden:	een	nieuw-
brief	met	verhalen	van	gebruikers	en	een	parkeerplaats	
vormgegeven	volgens	de	huisstijl.

6.1.1 Website

In	het	onderzoek	van	februari	2010	kwam	naar	voren	
dat 91% van de gebruikers van de Skewiel Mobiel service 
geen	internet	heeft.	(2)

De	landelijke	getallen	zijn	als	volgt.

Figuur 6.1 Internetgebruik ouderen (19)

De	bovenstaande	afbeelding	is	gemaakt	na	aanleiding	
van	een	onderzoek	in	2011	waar	het	internetgebruik	van	
65-tot	75-jarigen	rond	de	60%	ligt.	In	de	leeftijdscatego-
rie	van	45	tot	65	jaar	wordt	door	90%	gebruik	gemaakt	
van	internet.	De	helft	van	deze	categorie	betreft	de	doel-
groep	´gebruikers´.	Ook	de	kinderen	en	familie	of	vrien-
den	van	de	doelgroep	zitten	in	deze	categorie.	De	directe	
omgeving van de doelgroep, de 30-plussers valt deels in 
de	categorie	25	tot	45	jaar	waarin	het	internet	door	bijna	
100% van de proefpersonen wordt gebruikt. De mensen 
in de directe omgeving van de doelgroep kunnen de 
doelgroep	aanraden	het	gebruik	van	de	Skewiel	Mobiel	
service te overwegen.

Volgens	Statline	van	het	CBS	heeft	in	de	groep	mensen	

tussen	de	65	en	75	jaar	75%	van	de	personen	toegang	
tot	het	internet.	Van	alle	personen	heeft	61%	gebruik	
gemaakt van internet in de voorgaande drie maanden 
van	het	onderzoek.	Dit	komt	overeen	met	bovenstaande	
afbeelding.	Van	alle	personen	in	de	test	maakt	35%	nooit	
gebruik	van	het	internet.	De	groep	internetters	die	min-
der dan drie maanden geleden gebruik maakte van inter-
net	bestaat	voor	70%	uit	dagelijkse	internetters	en	voor	
23%	uit	mensen	die	minimaal	één	keer	per	week	gebruik	
maken	van	internet.	Gegevens	van	de	categorie	55	–	65	
jaar	zijn	niet	apart	beschikbaar.	Deze	zijn	verwerkt	in	
de	algemene	groep	waarna	er	voor	die	specifieke	groep	
geen conclusie te trekken is. (20)

Aangezien	de	cijfers	van	het	onderzoek	in	2010	en	de	
andere	bronnen	zo	ver	uit	elkaar	liggen	is	vergelijken	van	
de	methode	belangrijk	om	de	waarde	van	de	informatie	
in	te	kunnen	schatten.	De	test	van	februari	2010	werd	
beantwoord	door	23	proefpersonen.	Deze	enquete	was	
uitgedeeld	door	de	chauffeurs	aan	gebruikers	van	de	ser-
vice en kon ingeleverd worden in een postvak in Skewiel. 

De	informatie	van	het	CBS	is	gebaseerd	op	een	ander	on-
derzoek	dat	zij	eerder	uitgevoerd	hadden.	Het	onderzoek	
werd	uitgevoerd	in	het	tweejaarlijkse	Permanent	Onder-
zoek	Leefsituatie.	Aan	het	onderdeel	met	betrekking	tot	
vrijetijdsbesteding	doen	elk	oneven	jaar	7500	mensen	
mee.	Deze	informatie	werd	verkregen	door	middel	van	
persoonsbezoek of telefoongesprekken. 

Het	verschil	in	steekproefgrootte	is	enorm,	maar	de	
informatie	is	op	eenzelfde	soort	methode	verkregen,	
namelijk	door	mensen	face-to-face	of	aan	de	telefoon	te	
vragen.

Wat	het	grote	verschil	in	internetgebruik	zou	kunnen	
verklaren	is	de	leeftijd.	De	informatie	van	het	CBS	heeft	
betrekking	tot	de	leeftijdsgroep	65	–	75	jaar	oud.	In	deze	
levenscategorie	bevonden	zich	maar	5	van	de	25	proef-
personen	in	het	vergelijkende	onderzoek	uit	2010.	Om	
goed	te	kunnen	vergelijken	moet	alleen	dezelfde	cate-
gorie	beschouwd	worden	en	aangezien	de	groep	65	tot	
75-jarigen	niet	erg	breed	vertegenwoordigd	is	kan	niet	
aangenomen	worden	dat	voor	deze	groep	het	percenta-
ge	van	91%	niet-gebruik	van	de	hele	groep	proefperso-
nen geldt. 
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Voor de groep volwassenen tot 75 jaar geld echter dat 
zijn  hun werk mogelijk nog met het internet heb-
ben moeten werken. Zij hoeven dus niet meer geintrodu-
ceerd te worden in de wereld van het internet en dus is 
de drempel om internet te gebruiken lager dan voor de 
groep 75+ers die  hun carriere minder waarschijn-
lijk gebruik hebben gemaakt van internet. Om de men-
sen in de doelgroep te bereiken die ouder dan 75 zijn is 
het internet een minder geschikt medium. Dit wordt on-
dersteund door het feit dat 17 van de 25 proefpersonen 
in het onderzoek ouder zijn dan 75, en van de 25 perso-
nen gaf 91% aan geen internet te gebruiken.

Voor de personen in de doelgroep die jonger dan 75 jaar 
zijn en voor de kinderen en familie van de doelgroep zou

 het internet wel een geschikt medium kunnen zijn.

6.1.2 TV

Sommige ouderen komen niet veel meer buiten en 
hebben weinig sociale contacten. De vrije  zou dan 
opgevuld kunnen worden door naar tv te kijken. Volgens 
het CBS besteedt 50% van de 65+ ers 20 uur of meer per 
week aan het tv kijken terwijl 6% minder dan 5 uur per 
week kijkt. 41% van de mensen in de groep 55 – 65 jaar 
kijken meer dan 20 uur per week tv en 5% kijkt minder 
dan 5 uur tv. De mensen in de doelgroep kijken over het 
algemeen dus minstens een paar uur per dag tv. (18)

Ook in het gebruikersonderzoek van april 2012 kwam dit 
naar voren. Slechts één persoon gaf aan helemaal geen 
tv te kijken. Via tv programma’s zou dus  ver-
strekt kunnen worden over de Skewiel Mobiel service. Er 
zijn meerdere lokale of regionale zenders die betrekking 
hebben op het gebied de Trynwâlden. Hierop zou infor-

 getoond kunnen worden net zoals dit eerder bij 
omroep Maxx en de regionale zenders is gebeurd.

Het onderzoek van het CBS is uitgevoerd in het kader van
 het Permanent Onderzoek  Mensen is over 

de telefoon gevraagd naar de  Elk oneven jaar
 wordt het onderzoek uitgevoerd en doen er zon 7500 

proefpersonen mee. Aangezien door de manier van on-
derzoek, telefonisch, geen invloed uitgeoefend is op het 
onderzoek worden de resultaten betrouwbaar bevonden.
(22)

Een commercial of een item in een programma dat de 
doelgroep aanspreekt zou de doelgroep dus zeker kun-
nen bereiken. Tegenover het feit dat met tv een hoog 
bereik, een indringende boodschap, en sterke aandacht 

genereert staat dat reclame op tv echter erg duur is. De 
boodschap is erg  en moet vechten om aandacht, 
er kan namelijk zo weggezapt worden.

Een item over de service in een praatprogramma zou wel 
kunnen, in zulke programma’s is ruimte voor een uitge-
breidere  dan in een commercial. 
Ook zijn de mensen in de doelgroep geinteresseerd in 
zaken die dicht bij de doelgroep zijn. Een praatprogram-
ma waar voor de doelgroep interessante onderwerpen 
aan bod komen zal waarschijnlijk minder snel weggezapt 
worden dan een commercial.(9)

Interesse’s op tv-gebied

Vier van de zeven proefpersonen die de interesses  
ingevuld en  tv kijkt gaf aan naar het NOS 
journaal te kijken. GPTV en omroep Fryslan zijn regionale 
nieuwszenders die ook genoemd zijn door de proefper-
sonen. 

Ook gespreksprogramma’s en  of  zijn 
populair. Als gespreksprogramma wordt genoemd: ‘De 
vijfde dag’ van de EO. Ook ‘Ingang Oost’, een  
programma over de gang van zaken in een ziekenhuis uit-
gezonden door de EO werd genoemd. Wat opvalt is dat 
er geen dagelijkse soaps zoals Onder weg naar morgen 
gekeken worden. De programma’s die genoemd werden 
zijn vooral serieuzere programma’s met diepgang of met 
een gelovige inslag. Het enige ‘entertainment’ dat ge-
noemd werd is spelletjes, zoals lingo, en een soap die op 
België te zien is. Deze soap is echter in de vorm van een 
toneelstuk gegoten.

Programma’s die puur als entertainment dienen zoals 
soapseries worden nauwelijks bekeken.

Op deze manier zien we dat de doelgroep zich bezig-
houdt met op de hoogte blijven van wat speelt in de 
wereld en in de  Naast het landelijke- en wereld-
nieuws worden ook de regionale zenders bekeken. 



23

/krant

Lezen is ook een populaire bezigheid onder de doel-
groep. In de test gaf maar één persoon aan nooit te 
lezen. In de regionale  of de  
met betrekking tot het behouden van mobiliteit zou een 

 over de Skewiel Mobiel service goed tot zijn recht 
komen.  met als onderwerp senioren zouden 
ook geschikt zijn om een  in te plaatsen. 

In de test van april 2012 kwam ook naar voren dat de 
enige kranten die gelezen werden de regionale kranten 
waren. Het Friesch Dagblad en de Leeuwarder courant 
worden gelezen door de gebruikers die in april 2012 de 
enquete hebben ingevuld. Wat opvalt is dus dat er geen 
landelijke krant gelezen wordt. 

Het gebruik van het medium krant of   als 
voordeel de ruimte die gebruikt kan worden. Ouderen 
hebben meer  nodig om overtuigd te raken 
van de dienst. In een regionale krant of  zou 
genoeg  over de service geplaatst kunnen wor-
den om de juiste boodschap over te brengen.

Het feit dat ouderen geinteresseerd zijn in het regionale 
nieuws op tv komt terug in de soort kranten die gelezen 
worden door de doelgroep. Alle proefpersonen lezen 
een krant. Één proefpersoon had zelfs een lidmaatschap 
van twee kranten. De kranten die gelezen worden zijn 
beide regionaal. Het verschil tussen de kranten is dat het 
Friesche dagblad christelijk is. Geen enkel persoon uit de 
doelgroep was lid van een landelijke krant.

krant Leeuwarder courant 6
Friesch dagblad 3
niet ingevuld door: 2 personen

Dat ouderen graag op de hoogte blijven van regionale 
zaken wordt ook ondersteund door het onderzoek van 
KPN Digitenne. 92% van de 50-plussers kijkt wel eens 
naar regionale zenders ten opzichte van 66% van de jon-
geren. 31% van de ouderen kijkt zelfs vaak naar regionale 
zenders, bij de jongeren is dit 9%. Het nieuws is met 79% 
het meest populaire regionale programma. Alle tv-kijkers 
bij elkaar beschouwd kijkt 85% van de kijkers naar regi-
onale zenders. Ouderen kijken dus meer naar regionale 
zenders dan jongeren en volwassenen aangezien het per-
centage hoger ligt én de ouderen dubbel geteld worden 
in het totaal. (29)

Het onderzoek van KPN is online uitgevoerd onder 1003 
respondenten. De methode, internetonderzoek, zorgt 

er niet voor dat de resultaten vertekend kunnen zijn. De 
 is dat mensen die geen internet gebruiken 

geen afwijkende interesse in regionale programma’s heb-
ben. Ook de  is voldoende groot. De 
resultaten worden gebruikt omdat de opzet en de uitvoe-
ring van het onderzoek tot betrouwbare resultaten leidt.

De  die gelezen worden door de doelgroep 
geven inzicht in welke interesses de doelgroep  
en op welke vlakken men op de hoogte wil blijven. Ook 
komt men er zo achter welke vormgeving als  
wordt ervaren.

De algemene  die genoemd worden in het 
onderzoek van 2012 zijn de libelle en de margriet. Twee 
mensen gaven aan deze bladen te lezen. De bladen in 
de categorie senioren, PCOB, plus en Anbo, worden 
door drie mensen gelezen. De doelgroep  dus qua 

 interesse in algemene bladen als libelle en 
margriet en ook in de bladen die betrekking hebben tot 
de  waarin zij zich bevinden.

Een  in een regionale krant, blad of  kan 
de doelgroep goed bereiken. De doelgroep is geinteres-
seerd in regionale zaken en bladen die zich op de doel-
groep senioren richten.

Een  is een erg beeldend medium. Om af te 
leiden welke vormgeving vaak toegepast wordt en waar 
de doelgroep dus aan gewend is wordt er gekeken naar 
de vormgeving van de 

Vormgeving bladen

Er is onderzocht hoe de  en bladen waarvan 
de doelgroep aangegeven  dat ze gelezen worden 
vormgegeven zijn. Wat volgt zijn collage’s van de Mar-
griet, Libelle, Plus, PCOB en het ANBO vizier.
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Wat	bij	de	bladen	te	zien	is,	is	dat	de	koppen	op	de	cover	
zwart	zijn	en	voor	een	lichte	achtergrond	staan.	Of	juist	
andersom,	de	koppen	zijn	licht	op	een	donkere	achter-
grond.	Een	duidelijk	aspect	dat	naar	voren	komt	is	dat	
het	contrast	tussen	voor-	en	achtergrond	hoog	is.	Dit	
zorgt	voor	een	goede	leesbaarheid.

De	zaken	die	aandacht	moeten	trekken	zijn	wat	opvallen-
der	vormgegeven.	Het	lettertype	kan	anders	zijn	dan	de	
andere	koppen,	de	kleuren	verschillen	of	de	dikte	van	de	
letter	is	anders.	De	aandacht	wordt	geleid	naar	een	be-
langrijk	artikel	of	aspect	van	het	tijdschrift.

De	inhoud	van	het	tijdschrift	wordt	ook	op	deze	manier	
vormgegeven.	Nu	is	de	tekst	vrijwel	altijd	zwart.	Quote’s	
uit	een	artikel	of	afbeeldingen	worden	aangezet	om	aan-
dacht	te	krijgen.	Woorden	uit	een	quote	krijgen	een	an-
dere	kleur	of	grootte	om	de	belangrijkheid	aan	te	duiden.	
Soms	wordt	er	door	middel	van	een	grafische	element	
aandacht	geleid	naar	een	bepaald	aspect.	Dit	kan	een	pijl	
zijn	of	een	kadertje	om	een	stukje	tekst.	Binnen	dit	kader	
kan	de	achtergrondkleur	en	de	tekstkleur	ook	verschillen	
om	aan	te	geven	dat	het	een	los	stukje	tekst	betreft.

 

6.1.4 Huis-aan-huisblad of folder

Een	manier	om	de	doelgroep	te	benaderen	is	het	toestu-
ren	van	een	folder.	Via	bewonersgegevens	kan	bijvoor-
beeld	naar	elke	persoon	ouder	dan	55	jaar	binnen	de	
Trynwâlden een folder opgestuurd worden. Als de grens 
verlegd wordt naar 30 wordt ook de directe familie van 
de doelgroep bereikt.

Uit	het’	Thuis	binnen	bereik’	onderzoek	van	Veldkamp	uit	
2010	blijkt	dat	de	respons	op	ongeadresseerd	reclame-
drukwerk	meestal	positief	is.	Ook	blijkt	dat	het	bereikt	
groot	is	en	een	aanzienlijk	deel	van	de	lezers	daadwerke-
lijk	overgaat	tot	een	aanschaf.	(15)

Het onderzoek

Het	onderzoek	is	als	volgt	uitgevoerd.	Éen	persoon	uit	
een duo in dezelfde postcode verzamelt alle folders die 
diegene	binnen	een	bepaalde	week	heeft	ontvangen.	
De	week	erop	bekijkt	de	testpersoon	die	met	deze	per-
soon	gelinkt	is	de	folders.	Tot	2005	zijn	de	interviews	
face-to-face afgenomen maar tegenwoordig worden de 
resultaten	over	het	internet	doorgegeven.	In	2010	heeft	
een	groep	van	804	mensen	deelgenomen	aan	het	onder-

zoek.

Aan	de	hand	van	de	steekproefgrootte	en	de	methode	
worden de resultaten aangenomen. De steekproefgroot-
te	is	voldoende	groot	om	een	beeld	te	krijgen	van	de	
mening	van	het	publiek.	Ook	het	feit	dat	het	onderzoek	
meerdere	jaargangen	telt	en	de	resultaten	in	sommige	
gevallen naast elkaar worden getoond voegt toe aan de 
betrouwbaarheid	van	de	informatie.

Figuur 6.2 Positieve attitude ongeadresserd drukwerk

Zoals	te	zien	is	in	figuur	6.2	is	de	houding	ten	opzichte	
van	ongeadresseerde	reclame	positief,	bij	de	mannen	ligt	
de	positieve	waardering	op	63%	en	voor	de	vrouwen	op	
73%.	Een	grote	waardering	voor	de	folders	dus,	en	bij	de	
vrouwen	een	nog	grotere	waardering	dan	bij	de	mannen.

Figuur 6.3 Totaal bereik

Te	zien	hierboven	is	dat	het	bereik	van	de	folders	rond	de	
50%	varieert.	De	helft	van	de	folders	is	dus	gelezen	door	
de	proefpersonen.	Er	wordt	een	schifting	gemaakt	tussen	
interessante en oninteressante folders.
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Figuur 6.4 Respons binnen bereik

 In 26% van de gevallen werd de lezer daadwerkelijk aan-
gezet tot  Deze  kan  aanvragen zijn 
of iets kopen. Hieronder is te zien hoeveel mensen ook 
echt iets gekocht hebben na aanleiding van het lezen van 
een reclamefolder. In de bronnen is te lezen dat de be-
langrijkste aspecten waar een folder aan moet voldoen 
zijn: duidelijk,  vakkundig. Daarna komt: aan-
sprekend, relevant, opvallend en onderhoudend. 

Om een  te maken van het aantal mensen dat 
mogelijk over zal gaan tot het in gebruik nemen van de 
Skewiel Mobiel service na het zien van de folder is het 
belangrijk te weten hoeveel mensen ongeadresseerd 
drukwerk uit hun bus weren.

Het aantal huishoudens in Nederland dat een Nee/
 of   is 18%. (15)

82% van de huishoudens ontvangt dus reclame. De  
hiervan wordt gelezen en na het lezen gaat 26% van de 
lezers over tot serieuze  om het product of de ser-
vice te gaan gebruiken. Uit een  komt dan dat 

11% van de mensen in het gebied mogelijk overgaat tot 
 

Dit  echter betrekking tot ongeadresseerd druk-
werk. Dit maakt misschien minder indruk dan bijvoor-
beeld een aangeschreven brief van een burgemeester, 
wethouder of andere specialist. Op deze manier worden 
ook de  omzeild en dus het aantal ontvan-
gers en het bereik vergroot. Daarnaast komt dat ouderen 
veel waarde hechten aan speciale service. Ook willen 
ze graag veel  hebben voordat ze  on-
dernemen. Als een persoon met bekendheid en, in de 
ogen van de doelgroep,  op een gebied hen 

 dan zal de boodschap eerder aankomen en zo 
de  verhoogd zijn. Op deze manier kan mogelijk 
een hoger succes dan 11% behaald worden. (12) (15)

Een  kan een manier zijn om een groot bereik te 
behalen. Er is echter maar een kort moment beschikbaar 
voor het  om de boodschap over te brengen. En 
het  moet ook van een afstand duidelijk te zien en 
te lezen zijn. In verhouding tot bijvoorbeeld een adver-

 in de krant kan er dus minder  getoond 
worden omdat er minder  beschikbaar is door het 
karakter van het medium. De afstand tot het  
zorgt ervoor dat de  groot en goed zichtbaar 
moet zijn. Doordat het medium niet tastbaar is en niet 
te bewaren zal de boodschap kort,  en duidelijk 
moeten zijn.

Voor het onderzoek dat gebruikt is werden 15.000 res-
pondenten gevraagd om een dagboekje bij te houden 
met welke verplaatsingen zij deden en langs welke route 
dit gebeurde. Vervolgens werd door middel van simu-

 bekeken welke reclame-oppervlakken zichtbaar 
waren voor de respondenten. Het onderzoek is verspreid 
over België en verschillende reclame-aanbieders hebben 
deelgenomen aan het onderzoek. (16)
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Figuur 6.6 Contact met affiche

Het bovenstaande resultaat toont dat 29308 reclame 
panelen van elk 2m2 geplaatst werden die samen een 
populatie	van	9.134.451	mensen	dekten.	Deze	zijn	ge-
plaats	in	48	verschillende	gebieden.	Het	bereik	over	een	
week	is	volgens	het	onderzoek	89%	van	de	populatie	van	
12	jaar	en	ouder,	wat	enorm	veel	is.	Het	onderzoek	werd	
echter	verspreid	over	grote	steden	zoals	Antwerpen	en	
Brussel maar ook in kleine gemeenten. In de grote ste-
den is meer verplaatsing dus ook een grotere doelgroep 
te bereiken. 

In de Trynwâlden is lang niet zo veel verkeer als in een 
drukke	stad	en	zal	een	affiche	ook	minder	voorbijgangers	
bereiken	in	dezelfde	tijd.	Aangezien	mensen	onderweg	
zijn	als	ze	langs	een	affiche	komen	zal	de	boodschap	snel	
interesse moeten winnen, en de service moet toegan-
kelijk	zijn.	Dit	betekent	ook	dat	er	een	verwijzing	naar	
uitgebreidere media gedaan moet worden. Ouderen wil-
len	veel	informatie	verzamelen	voordat	ze	iets	in	gebruik	
nemen	dus	moet	er	meer	informatie	beschikbaar	zijn	
dan	er	doorgaans	op	een	affiche	geplaatst	wordt.	

Aangezien	affiches	vooral	mensen	bereiken	die	onder-
weg	zijn,	en	de	service	juist	de	thuisblijvers	in	hun	mobi-
liteit	willen	helpen	is	een	affiche	niet	het	meest	geschikte	
communicatiemiddel	voor	deze	doelgroep.	De	methode	
kan	ingezet	worden	als	communicatiemiddel	voor	de	
directe	omgeving	van	potentiële	gebruikers	maar	niet	als	
hoofdmethode.

 

6.1.6 Communicatie auto

Naast	de	standaard	communicatiemethoden	is	de	auto	
zelf	ook	een	communicatiemiddel.	In	plaats	van	iets	te	
vertellen	over	het	product,	kunnen	consumenten	het	
product	zelf	ervaren.	Bij	andere	media	kunnen	maar	een	
paar	zintuigen	ingezet	worden,	bij	het	gebruik	van	het	
product	zelf	als	communicatiemethode	kunnen	de	con-
sumenten	zien,	horen,	voelen	en	ruiken.

Naast	het	voordeel	dat	alle	zintuigen	gebruikt	kunnen	
worden	bepaalt	de	consument	zélf	wat	diegene	in	zich	
opneemt.	Diegene	is	zelf	de	bron	van	informatie	in	plaats	
van de zender. (9)

Door	de	aparte	vorm	en	afwijkende	deuren	en	kofferbak	
valt de Skewiel Mobiel erg op. De vorm doet erg aan een 
golfkarretje	denken	dus	de	meeste	mensen	zullen	hem	
associëren	met	elektrische	auto’s.	Dit	is	een	boodschap	
die	uitgezonden	wordt	alleen	al	doordat	mensen	hem	
zien	rondrijden	en	door	het	afwijkende	geluid	ten	opzich-
te van gewone auto’s. Het is de bedoeling dat mensen 
in	de	doelgroep	dan	denken:	“dat	wil	ik	ook	gaan	gebrui-
ken”.	Daarnaast	moet	de	grafische	vormgeving	er	voor	
zorgen	dat	de	service	toegankelijk	is	en	men	weet	hoe	de	
service te gebruiken is.

Andere	alternatieve	methoden	van	vervoer	maken	
meestal ook gebruik van aparte vormgeving om zo een 
uithangbord	te	zijn	voor	het	product.	De	herkenbare	
vormgeving	zorgt	er	voor	dat	mensen	hem	snel	herken-
nen op straat.

Het	autootje	is	óf	onderweg	met	een	gebruiker	óf	staat	
ergens	geparkeerd.	In	het	laatste	geval	heeft	men	genoeg	
tijd	om	de	grafische	uiting	goed	te	bekijken.	In	het	eerste	
geval	is	het	van	belang	dat	net	zoals	bij	een	affiche	snel	
de	aandacht	wordt	gegrepen	met	een	duidelijke	en	be-
grijpbare	boodschap.	Ook	moet	er	toegang	gegeven	wor-
den	tot	de	service	door	te	verwijzen	naar	bijvoorbeeld	de	
receptie	of	een	andere	informatiebron.

Om	een	beeld	te	krijgen	van	hoe	andere	vormen	van	
alternatief	vervoer	vormgegeven	zijn	is	er	onderzocht	
welke	vervoersmethoden	overeenkomsten	hebben	met	
de Skewiel Mobiel service.
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Er kan gekeken worden naar twee categoriëen vervoers-
aanbieders, de elektrische vervoersmiddelen en de alter-

 vervoersmethoden waar de doelgroep gebruik 
van zou kunnen maken zoals het openbaar vervoer of 
een taxi. Daarnaast wordt er gekeken naar de ov-planner.

6.1.6.1 Electrisch vervoer

De volgende collage bestaat uit vervoersmiddelen die 
rijden op elektriciteit. Hun groene karakter is soms terug 
te vinden in het kleurgebruik. Bijvoorbeeld de elektrische 
smart is vormgegeven met een herkenbare groene baan 
langs het  Ook het gehele interieur is uitgevoerd 
in het groen.

De vervoersmiddelen waarbij geen groen gebruikt is in 
de vormgeving, hebben wel een  vormge-
ving. Door er aan de buitenkant anders uit te zien dan 
een gewone auto willen ze een boodschap uitstralen. De 
doking XD (docking), de NoMoreGas, de Twizy ZE (TWIn 
& eaSY, zero emission) en de friendly hebben een afwij-
kende vormgeving. Zo hebben ze allemaal een deur die 
op een andere manier opengaat dan de meeste auto’s. 
De deuren openen met een scharnier aan de bovenkant 
of de deuren klappen naar boven.

Ook aan de typenamen van de vervoersmiddelen is te 
zien dat er duurzaamheid uitgestraald moet worden. De 
auto´s hebben vaak een naam die milieuvriendelijkheid 
of een goed karakter uitstraalt.

De elektrisch aangedreven auto´s hebben dus al een 
afwijkend uiterlijk ten opzichte van auto´s die rijden op 
benzine of diesel. Op het aspect uiterlijk past de huidige 
Skewiel Mobiel dus perfect in het rijtje thuis. Er moet 
echter ook rekening gehouden worden met mogelijke 
opvolgers van dit voertuig en dat zou ook een auto met 
een wat meer standaard uiterlijk kunnen zijn. Het is dus 
niet genoeg om voor het communiceren van de waarde 
´duurzaamheid´ alleen op het uiterlijk van het huidige 
voertuig te rekenen. Ook in de  en de  
moet een verwijzing naar de duurzaamheid  om 
deze waarde ook in de toekomst te kunnen communice-
ren zonder de  te wijzigen.
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6.1.6.2 Andere vervoersaanbieders

De vormgeving van de bussen van connexxion kan ver-
schillen per regio. Hiernaast de Twentse uitvoering. Op 
de zijkant is het Twentse ros weergegeven, wat het sym-
bool is voor de regio. Ook de kleur rood wordt gebruikt 
in de vlag van de streek.

In friesland is er weer een andere vormgeving. Op de 
zijkant en achterkant van de bussen staan de rode pom-
peblêden die ook op de friesche vlag staan. De kleuren 
wit en blauw van de vlag komen ook terug op de bus.

In de regio´s waar er geen symbolen of kleuren voor de 
streek zijn, zijn de bussen van Connexxion donkergroen 
met lichtgroen. Het beeldmerk zijn  die in bewe-
ging zijn in  met de  van een ‘X’, een pijl 
dus.

Ook de trolleybus maakt gebruik van het beeldmerk van 
connexxion, de pijlen. Deze hebben dan andere kleuren. 
Daarnaast staat ‘Trolley’ duidelijk aan te geven om de 
duurzame manier van vervoer te benadrukken.

Breng  óók een logo waarin verschillende elemen-
ten bij elkaar worden geplaatst en zo pijlen in verschillen-
de  weergeven.

De GVU, een bus op  die bij de begin- en eindhal-
te wordt bijgeladen,  een ander soort logo. Deze be-
staat uit een persoon die de armen spreidt. Deze armen 
lijken een  te maken. De golf kan verwijzen 
naar de natuur en naar het feit dat golven een beweging 
maken. 

De WMO-taxi straalt vriendelijkheid uit door de zachte 
kleur die is gebruikt. Ook de mensen op de auto maken 
een vriendelijk en mens-lievend beeld. Voor het contrast 
zijn de  groot en wit.

Een ander interessant logo is dat van de regiotaxi. Een 
persoon lijkt op een hand te  Dit straalt een ser-
vicegerichte boodschap uit. De mensen worden op han-
den gedragen!

Het beeldmerk van Veolia doet denken een abstract 
kompas. Een roosje wijst naar beneden. Dit logo is ge-
baseerd op de symboliek van navigeren als men ergens 
naar toe gaat.

Arriva  een logo dat beweging symboliseert. Twee 
ellipsen hebben een verschillende  en houding 
ten opzichte van elkaar. Ze lijken te draaien. Deze vorm-
geving is gebaseerd op beweging. 

Figuur 6.7 bussen en WMO-taxi

Figuur 6.8 Logo’s
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6.1.6.3 OV-planners

Bij de OV-planners is te zien dat er voor symboliek geko-
zen is. Bijvoorbeeld bij Breng en Connexxion is te zien dat 
er  wordt aangegeven. 

Bij breng is dat in de vorm van een streep met een af-
ronding eraan, die voor een andere streep lijkt te liggen. 
Een vorm die versmald wordt is een teken dat het moet 
lijken alsof de vorm in beweging is. Iets dat verder weg 
is wordt namelijk kleiner voor het oog. Ook connexxion 
past dit toe. Beide logo’s hebben iets weg van pijlen die 
in verschillende  wijzen. Een  die 
mensen hierbij kunnen hebben is dat verplaatsing in alle 

 mogelijk is.

Bij alle drie bedrijven is te zien dat er gekozen is voor 
felle kleuren, er is veel contrast te zien.

9292ov maakt gebruik van de kleuren zwart, wit en 
blauw. Het zwart en wit wordt gebruikt om de leesbaar-
heid te waarborgen. Donkere tekst op wit wordt veel 
toegepast in de vormgeving van bijvoorbeeld kranten, 
boeken en  en is dus een principe waar de 
mensen vaak aan blootgesteld worden en waar men aan 
gewend is. Het blauw wordt gebruikt om de aandacht te 
grijpen en te leiden naar belangrijke aspecten. Bijvoor-
beeld de zin ‘Waar wil je heen?’ op het beginscherm van 
de routeplanner, deze zin  de kern aan van de ser-
vice en dus is er extra aandacht op 

Ook bij de  die door de doelgroep gelezen 
worden zien we een soortgelijke vormgeving. Simpele 
vormgeving daar waar de tekst belangrijk is, een hoog 
contrast en meestal donkere tekst op een lichte achter-
grond. Op plekken waar extra aandacht naar toe moet 
wordt opvallendere vormgeving toegepast. Bijvoorbeeld 
een  of kreet wordt aangezet qua dikte en krijgt een 
opvallende kleur.  

6.1.6.4 Conclusie

Als er naar andere voertuigen op elektriciteit gekeken 
wordt past de huidige Skewiel Mobiel goed in het rijtje 
qua vormgeving. Om ook in de toekomst als er wellicht 
een ander voertuig is de waarde duurzaamheid van de 
service te communiceren zal hier in de  een ver-
wijzing naar moeten zijn. Er kan niet alleen op de alter-

 vormgeving van het huidige voertuig afgegaan 
worden om deze waarde over te brengen.

De vormgeving en logo’s van andere vervoersaanbieders 
valt in de volgende categorieën te plaatsen: pijlen, bewe-
ging, gericht op mensen en navigeren. Ook wordt duur-
zaamheid aangegeven als hier sprake van is.

Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van de verdeling 
donkere tekst op lichte achtergrond. Dit komt vaak voor, 
onder andere in boeken en in de krant, en de mensen 
zullen hier aan gewend zijn.

 

Nieuwsbrief

Door een blog of een soort dagboek te maken van wat 
de Skewiel Mobiel doet en waar de gebruikers heen gaan 
kunnen niet-gebruikers een beeld krijgen van wat er mo-
gelijk is. Stel een gebruiker wil graag naar het cafe dat 
kan dit een persoon die zelf weinig  neemt om er 
op uit te gaan tonen dat er meer mensen met dezelfde 
mobiliteit zijn die er wél op uit gaan.

Deze methode speelt in op het feit dat mensen niet op 
zoek zijn naar een product of dienst zelf, maar naar de 
gevolgen die het met zicht meebrengt. Door een con-
creet voorbeeld te laten zien wordt de mensen duidelijk 
wat de gevolgen van het gebruiken van de dienst kunnen 
zijn.(9)
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Eigen parkeerplaats Skewiel Mobiel

Aangezien de Heemstra State een centrale plek is binnen 
de Trynwâlden en voor mensen die ondersteuning nodig 
hebben	op	fysiek	gebied	kan	het	een	mogelijkheid	zijn	
om	een	speciale	herkenbare	parkeerplaats	te	maken	
voor de Skewiel Mobiel. 

Het	uiterlijk	van	het	wagentje	trekt	al	veel	aandacht,	als	
de	huisstijl	van	de	service	in	direct	verband	wordt	ge-
bracht	met	het	autootje	door	een	parkeerplaats	vorm	te	
geven zal de link ook sneller gelegd worden met folders 
etc.	In	dezelfde	huisstijl.

Volgens	het	onderzoek	van	Mooy	in	1998	is	voor	het	
overbrengen	van	kennis	over	het	product,	het	product	
zelf	nog	steeds	de	beste	methode.	Het	toegevoegde	as-
pect is dat er tussen de vormgeving van de parkeerplaats 
in	de	huisstijl	een	verband	gelegd	kan	worden	met	het	
autootje	en	de	service.	Als	men	de	huisstijl	dan	los	van	
de	auto	ziet	zal	er	mogelijk	eerder	herkenning	plaatsvin-
den. (9) 

 6.2 Conclusie

De	conclusie	die	getrokken	wordt	aan	de	hand	van	de	
gegevens over de interesses van de doelgroep is dat ze 
op	de	hoogte	willen	blijven.	Niet	alleen	van	het	algeme-
ne	nieuws,	maar	ook	van	het	regionale	nieuws	en	nieuws	
met	betrekking	tot	de	leeftijdscategorie	waarin	de	doel-
groep	zich	bevindt,	de	senioren.	Qua	informatie	is	men	
vooral	geinteresseerd	in	dingen	die	betrekking	hebben	
tot	zaken	die	dicht	bij	de	personen	zelf	staan.

-	 Op	de	methoden	Mienskipsblesje	en	personeel		 	
	 Skewiel	na	kunnen	de	overige	informatiebronnen		
 verbeterd worden.

-	 Communicatie	moet	gericht	zijn	op	gevolgen		 	
	 die	het	in	gebruik	nemen	van	de	service	kunnen		
	 hebben	voor	de	doelgroep.

Qua	benadering	van	de	doelgroep	moeten	de	volgende	
punten	in	acht	genomen	worden:

-	 Niet	één	homogene	groep
-	 Verschil	in	instelling,	vitaliteit,	inkomen
-	 Vrijer,	losser	dan	voorheen	(verandering	moraal)
-	 NIET	richten	op	leeftijd	alleen
-	 Op	een	verlangen	in	spelen	->	gericht	op		 	
 ervaringen opdoen
- Leven comfortabeler maken
- Senioren  willen veel info voor ze iets in gebruik   
 nemen
-	 Doelgroep	is	gewend	aan	hoog	service-niveau		 	
	 dat	vroeger	gebruikelijk	was

Voor	mensen	die	in	een	routine	beland	zijn	moet	het	
aantrekkelijk	gemaakt	worden	daar	uit	te	breken	en	ge-
bruik te gaan maken van de Skewiel Mobiel Service om 
zo	een	actievere	en	zelfstandigere	toekomst	op	te	bou-
wen.

Website:

Voor	de	personen	in	de	doelgroep	die	jonger	dan	75	jaar	
zijn	en	voor	de	kinderen	en	familie	van	de	doelgroep	zou	
het	internet	een	geschikt	medium	kunnen	zijn.

TV:

Commercial	is	niet	optimaal	om	de	doelgroep	te	berei-
ken, een item in een praatprogramma zou tot de moge-
lijkheden	kunnen	behoren.

Print:

Een	artikel	in	een	regionale	krant,	blad	of	tijdschrift	kan	
de doelgroep goed bereiken. De doelgroep is geinteres-
seerd	in	regionale	zaken	en	bladen	die	zich	op	de	doel-
groep	senioren	richten.
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Communicatie
 doelgroep:

Het karakter van dit medium zorgt ervoor dat de infor-
 uitgebreid kan zijn en de doelgroep de  

uitgebreid door kan lezen.

Door het eventuele gericht aanschrijven van de doel-
groep door een expert zal een boodschap goed aanko-
men. Naar  zal een redelijk deel van de lezers 
tot  overgaan.

Doordat  vooral mensen bereikt die al onderweg 
zijn is dit niet de meest  methode om de doel-
groep te bereiken. De doelgroep moet geholpen worden 
bij de mobiliteit en is dus minder vaak op pad.

Auto zelf:

De auto zelf zal gebruikt worden als middel om de be-
kendheid van de service te vergroten. Ook zal er een 
verwijzing naar een uitgebreidere  op de 
auto geplaatst moeten worden.

Nieuwsbrief:

Een nieuwsbrief of een dagboek kan concreet weergeven 
wat de mogelijkheden zijn bij het gebruiken van de ser-
vice. Dit kan de mensen in de doelgroep die minder -

 nemen overhalen om de service eens te proberen.

Parkeerplaats:

Een parkeerplaats die vormgegeven is volgens de huis-
 slaag een brug tussen bronnen van  en 

de  Er kan herkenning plaatsvinden waarna een 
 gezien wordt tussen de folder die men ooit 

 zien staan en de auto, of andersom. Hierdoor kan 
de bekendheid vergroten.
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7.0 Analyse huisstijl
Voor	elke	bedrijf	is	het	belangrijk	dat	de	potentïele	afne-
mers	hen	kennen.	Een	huisstijl	kan	er	voor	zorgen	dat	bij	
het	zien	van	een	huisstijl	voor	de	tweede	of	derde	keer	
herkenning	plaatsvindt.	De	symboliek,	communicatie	en	
de	organisatie	maken	deel	uit	van	de	huisstijl.	

Een	huisstijl	bestaat	in	zijn	meest	eenvoudige	vorm	uit	
een	beeldmerk	of	logo.	Ook	zijn	er	huiskleuren	of	ele-
menten gekozen die terugkomen. Dit kunnen vlakken, 
kaders	of	curves	zijn.	De	huisstijl	komt	terug	op	briefpa-
pier,	folders	een	website	etc.	In	het	geval	van	de	Skewiel	
Mobiel	service	zal	de	huisstijl	ook	terug	te	vinden	zijn	op	
de Skewiel Mobiel zelf.

De	twee	functies	van	een	huisstijl	zijn	het	herkenbaar	
maken	van	de	organisatie	en	er	voor	te	zorgen	dat	een	
bedrijf	zich	onderscheid	van	andere	bedrijven.

Het	merk	zet	zichzelf	neer:

-	 Bij	het	communiceren
-	 Op	verschillende	media	of	producten
- In de omgeving

Een	huisstijl	omvat

- Briefpapier
- Volgvel
- Enveloppen
-	 Visitekaartje
-	 Formulieren
- Website
-	 Advertenties
-	 Folder
-	 Flyer
-	 Jaarverslag

Een goed logo

-	 Zorgt	voor	herkenbaarheid
-	 onderscheidt	zich	van	de	rest
-	 Heeft	esthetische	waarde
- brengt de merkwaarden over
(4)

7.1 De weergave van een huisstijl

Om	te	achterhalen	hoe	een	huisstijl	eruit	kan	zien	en	
gepresenteerd	wordt	is	er	gekeken	hoe	een	huisstijl	
weergegeven wordt. 

Hier	is	te	zien	dat	er	terugkerende	elementen	zijn	die	op	
verschillende	manieren	en	media	toegepast	worden.
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Vormgevingsaspecten
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7.2 Analyse implementatie van een huisstijl

Om	een	indruk	te	krijgen	van	hoe	de	merkwaar-
den van Skewiel Mobiel gecommuniceerd kun-
nen	worden	in	de	huisstijl	wordt	er	gekeken	
naar	hoe	andere	bedrijven	dit	gedaan	hebben.	
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Vormgevingsaspecten
7.2.1 Ikea

Een bedrijf dat een erg duidelijke   door-
gevoerd is Ikea. De  is erg uitgebreid en bestaat 
niet alleen uit een logo en kleuren, maar uit veel meer 
aspecten.

Eén van de eerste dingen waar men bij de Ikea aan denkt 
is de potloodjes die door de hele winkel verspreid liggen 
en die veel mensen mee naar huis nemen. Het gebouw 
zelf is  een groot blauw blok met in het geel het 
herkenbare Ikea logo. Ook de bewegwijzering binnen en 
buiten zijn volgens dezelfde vormgeving gemaakt. De 

 is echter nóg verder doorgetrokken. Zelfs zonder 
het blauw-gele kleurgebruik zien zwart-wit reclame-ac-

 briefpapier, handleidingen om de producten op te 
bouwen en waarschuwingen of  er ook 
steeds hetzelfde uit met een herkenbare 

Niet alleen de beeldmerken zijn erg herkenbaar. Ook het 
zweedse karakter van de keten is deel van de  
In het restaurant worden zweedse balletjes geserveerd, 
de kinderopvang is vernoemd naar de oorsprong van de 
keten in het Zweedse gebied Småland en ook alle pro-
ducten hebben een zweedse naam.

De visie van Ikea is om het dagelijkse leven van een zo 
groot mogelijke doelgroep te verbeteren door -
nele en goed vormgegeven producten tegen lage prijzen 
aan te bieden. Hiernaast probeert Ikea bij te dragen aan 
een wereld waarin aan het milieu en aan elkaar gedacht 
wordt. Ikea werkt samen met verschillende  
zoals Unicef, Save the children en WWF.

Dit komt overeen met de  die veel mensen bij 
Zweden hebben: natuurlijk en duurzaam. Ook denken 
mensen bij Zweden aan een hoge kwaliteit van leven. 
Ikea wil zich met deze waarden  en  het 
Zweedse karakter overgenomen. (25)
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Vormgevingsaspecten
7.2.2 Universiteit Twente

Nu is de Ikea een groot  bedrijf. De Skewiel 
Mobiel service is in eerste  een regionale service 
met de mogelijkheid de service ook op andere plekken te 
implementeren. De  realiseert zich echter dat 
de service niet geschikt is om op alle plekken in gebruik 
te worden genomen. De service is dus gericht op regio-
naal gebruik en wil geen landelijke uitstraling. 

Daarom is er ook gekeken naar de  van de Uni-
versiteit Twente. De UT  het gevoel dat men zich op 
een plek bevindt met een regionaal karakter ondanks dat 
de UT ook   

De ontwerpers hebben rondgekeken op de campus en 
in de gebouwen op de UT.  De kernwoorden waaraan 
de vormgeving is opgehangen zijn:  karakter, 

 draagvlak, universeel, onderscheidend, opval-
lend en 

Het logo bestaat uit een woordmerk: Universiteit Twen-
te. Punt. De tekst is weergegeven in zwart-wit. Er zijn 
twee   achtergrond met zwarte  of an-
dersom.

Het beeldmerk dat bij de meeste bedrijven aanwezig 
is, is achterwege gelaten. De regels worden overboord 
gegooid en ten opzichte van de andere universiteiten 
zondert de UT zich af qua logo. Op deze manier wordt 

 en onderscheidendheid ingevuld.

Het gebruik van zwart-wit als basis voor de  en de 
punt achter Universiteit Twente symboliseren nuchter-
heid en een no-nonsense instelling.

Naast het vastgestelde zwart-wit gebruik is er ook plaats 
voor veel kleur. Dit gedeelte van de  is vrij invul-
baar. Er dienen een aantal  als voorbeeld. Het idee 
is echter dat deze  in de  kunnen veranderen 
en ze zijn vrij toepasbaar. Het idee is dat het  
woordmerk nog  mee zal gaan en de rest eromheen 

 is en mee kan gaan met de  Te zien in 7.3

Ook hanteert de universiteit nog een soort verdeling tus-
sen verschillende afdelingen.  van het niveau 
binnen de UT  een product een  of hori-
zontale vlakverdeling. Het corporate en facultaire niveau 
zijn vormgegeven met een horizontale scheiding in de 
opmaak. Het onderwijsniveau en het onderzoeksniveau 
hebben een  scheiding. Dit is te zien in -
ding 1&2. Rechts van de scheiding bevindt zich volgens 
de regels de tekst. Te zien in  7.2

De Universiteit  ook een slogan, High Tech, Human 
Touch. Hiermee wordt aangegeven dat naast de techni-
sche focus van het verleden nu ook aandacht is voor an-
dere gebieden. Zo is bijvoorbeeld de opleiding Psyocho-
logie toegevoegd sinds de  van de Universiteit 
Twente.(27)

HIGH TECH 
HUMAN TOUCH 

Figuur 7.1: Cover UT-magazine

INDUSTRIEEL
ONTWERPEN
BACHELOR-
OPLEIDING
2011 - 2012

Figuur 7.2 Opleidingsboekje IO
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Vormgevingsaspecten

Als er gekeken wordt naar de logo’s van de andere uni-
versiteiten in Nederland wijkt de UT inderdaad af van de 
norm. Het beeldmerk wordt achterwege gelaten en het 
logo springt er uit, juist door de eenvoud van het woord-
merk.

Ook de Ikea moet zorgen dat het de  voor 
 en doet dit door zichzelf een bepaald imago aan te 

meten. De Skewiel Mobiel service is echter een unieke 
service, en er zijn onder de concurrenten binnen de ver-
voerssector geen andere bedrijven die zon hoge mate 
van individuele service aanbieden. Het is dus van belang 
om de onderscheiden van de  door deze 
voor Skewiel erg belangrijke waarde te communiceren.

Qua schaal en budget voor  zijn de Ikea en 
de Universiteit Twente niet te vergelijken met Skewiel. 
De  is veel kleiner, gericht op regionale service 
en onderdeel van een grotere  Om de  
door te trekken tot bijvoorbeeld het interieur en beweg-
wijzering zoals Ikea zou het doel voorbij schieten. Onbe-
kendheid en terughoudendheid voor het onbekende zijn 
de grootste probleem van de service. Vooral  
over de service zal de mensen kunnen informeren en 
eventuele twijfels weg kunnen nemen. De  zal 
dus toegepast worden op media die de mensen kunnen 
informeren.

De  zal daarom bestaan uit: Logo,  ele-
menten en een  Deze zal toegepast worden op 
de auto zelf en bronnen van  Onder bronnen 
van  worden verstaan:  folders, een web-
site, briefpapier, enveloppen etc. 

Snuisterijen zoals mokken en pennen zullen niet inbe-
grepen worden. Deze middelen kunnen de herkenning 
van de  en logo helpen maar  verder 
geen  over de service. In  met het 
beperkte budget is het van groter belang om te richten 
op  De parkeerplaats zal een brug 
slaan tussen  en de  Het concrete 
beeld van de auto in  met de parkeerplek in 
een bepaalde  kan voor herkenning zorgen als 
de  vormgegeven volgens dezelfde  al 
eens bekeken is en omgekeerd.

7.4 Conclusie

Een  is een middel om het karakter van een be-
drijf en de uitstraling die het bedrijf graag wil hebben 
te communiceren naar de klant. Het is  van 
het soort bedrijf en het budget in hoeverre een  
wordt doorgetrokken.

De Skewiel Mobiel service is niet te vergelijken met 
bijvoorbeeld een taxi-service of het openbaar vervoer. 
In plaats van onderscheiden van de  moet 
de service verduidelijkt worden aan de mensen die de 
service nog niet of niet zo goed kennen. Ook moeten de 
twijfels die sommige  gebruikers hebben weg-
genomen worden.

De  zal toegepast worden op bronnen van infor-
 en de auto zelf. Hier is voor gekozen omdat dit 

overeenkomt met de schaal van de onderneming en het 
budget dat er is. De nadruk voor de  moet 
liggen op informeren en moet eventuele twijfels weg 
kunnen nemen, onderscheidend zijn van de  
ligt al in het karakter van de service dus als de merkwaar-
den goed gecommuniceerd worden zal Skewiel zich ook 
onderscheiden.
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8.0 Een boodschap overbrengen
Het	overbrengen	van	een	boodschap	wordt	gedaan	door	
het	combineren	van	verschillende	aspecten.	Dit	zijn	de	
kleuren	die	een	bepaald	gevoel	oproepen.	De	stijl	van	
het	lettertype	speelt	mee,	en	grafische	elementen	roe-
pen	associaties	op.	Het	volgende	hoofdstuk	zal	deze	as-
pecten	behandelen.

8.1 Kleur

Kleuren	kunnen	een	werking	hebben	op	verschillende	
gebieden.	De	psychologische	werking	is	gevormd	aan	de	
hand	van	persoonlijke	ervaringen	met	de	kleur.	Een	sym-
bolische	werking	is	er	een	die	voor	veel	mensen	hetzelf-
de	is,	de	werking	is	veralgemeend	en	geabstraheerd.	In	
verschillende	culturen	hebben	kleuren	soms	een	andere	
betekenis.	Een	goed	voorbeeld	is	de	vlag	van	japan.	Een	
witte	vlag	met	rode	cirkel	representeert	de	zon,	terwijl	in	
de meeste landen de zon door de kleur geel wordt verte-
genwoordigd.	In	de	politiek	heeft	kleur	ook	een	bepaalde	
werking, denk aan een ‘paars’ kabinet. 

Uit	de	oudheid	zijn	er	ook	nog	associaties	met	kleur	die	
tegenwoordig nog steeds gebruikt worden. Vroeger wer-
den	bepaalde	kleuren	met	rijkdom	geassocieerd	omdat	
het	kostbaar	was	om	iets	in	een	bepaalde	kleur	te	produ-
ceren. 

Aangezien	de	huisstijl	een	hele	doelgroep	aan	moet	spre-
ken mag de keuze voor kleur en andere vormgevingsas-
pecten	niet	inspelen	op	persoonlijke	ervaringen	maar	op	
de	symbolische	ervaring	die	voor	groepen	veralgemeend	
is.

Keuze kleur

Bepaalde	kleuren	zullen	een	juiste	sfeer	en	associaties	
oproepen	die	bij	Skewiel	Mobiel	passen.	Hieronder	zal	
besproken worden welke kleuren wel of niet gebruikt 
zullen worden.

Niet	geschikt	is	de	kleur	roze.	Roze	wordt	veel	gebruikt	
bij	kinderlijke	producten	of	geeft	een	meisjesachtige	
sfeer.	Ook	bij	het	aanduiden	van	zaken	die	met	homo-
seksualiteit	te	maken	hebben	wordt	roze	gebruikt.	Deze	
dingen	hebben	niks	te	maken	met	de	boodschap	die	ge-
toond moet worden. 

Purper	en	goud	zijn	kleuren	die	luxe	en	rijkdom	aanto-
nen,	de	kosten	voor	het	gebruik	van	de	Skewiel	Mobiel	
service	worden	juist	erg	laag	gehouden	om	het	een	ser-
vice	te	laten	zijn	die	voor	iedereen	toegankelijk	is.	Grijs	
en	zilver	zijn	tekenen	van	ouderdom	en	het	onderzoek	
naar	de	juiste	doelgroepsbenadering	heeft	aangegeven	
dat	de	doelgroep	niet	graag	op	hun	leeftijd	gewezen	
wordt. 

De	kleuren	die	een	juiste	sfeer	aan	de	huisstijl	zouden	
geven	zijn	blauw,	groen,	bruin	en	wit.	Bij	de	kleur	blauw	
denkt	men	aan	de	lucht,	water	en	aan	ontspanning.	Ook	
sympathie,	vriendelijkheid,	ontspanning	en	verlangen	
zijn	associaties	die	bij	blauw	kunnen	ontstaan.	

Groen	is	de	kleur	waarbij	met	aan	gras	en	de	natuur	
denkt. Dit is een groot aspect van de Skewiel Mobiel ser-
vice,	mensen	helpen	op	een	duurzame	wijze.	Daarnaast	
is	de	kleur	groen	er	één	met	positieve	associaties,	groen	
staat	voor	zaken	die	goedgerekend	worden	en	als	het	
stoplicht	op	groen	springt	is	er	toestemming	om	door	te	
gaan. 

De	kleur	wit	staat	voor	goed,	licht	en	luchtig.	Dit	past	ook	
bij	de	service.	Bij	bruin	denkt	men	vaak	aan	de	aarde	en	
ook	geborgenheid	is	een	waarde	die	bij	de	service	past.

De	kleuren	geel	en	oranje	zijn	geschikt,	mits	ze	met	mate	
gebruikt	worden.	In	dat	geval	symboliseren	ze	vrolijkheid	
en	optimisme.	Vlakken	die	oranje	of	geel	als	hoofdkleur	
hebben	geven	vaak	een	waarschuwingssignaal.	Deze	
associatie	moet	vermeden	worden	aangezien	de	service	
juist	een	uitkomst	is	die	de	veiligheid	van	de	doelgroep	
wil waarborgen. De kleur zwart staat meestal voor droe-
vigheid	en	rouw,	maar	ook	voor	elegantie.	Aangezien	de	
andere	kleuren	die	gebruikt	zijn	allemaal	vrij	licht	zijn	zou	
zwart gebruikt kunnen worden om contrast te geven, dit 
verhoogd	de	duidelijkheid.	De	kleur	rood	wordt	veel	ge-
associeerd	met	aggressie	en	woede	en	wordt	gebruikt	bij	
zaken	die	fout	zijn,	de	kleur	trekt	erg	veel	aandacht.	Hij	
kan	echter	ook	warmte	uitbeelden.	Met	het	gebruik	van	
rood	moet	men	dus	voorzichtig	zijn.	(5)
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Kleuren die gebruikt worden:

- blauw
- groen
- wit
- bruin

Kleuren die met mate gebruikt kunnen worden:

- oranje
- geel
- zwart
- rood
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Naast de  die bij kleuren komen kijken moet 
de  ook bij de  van Zorggroep Tellens pas-
sen. Op deze manier kan de service eventueel uitgebreid 
worden in andere gebieden waar Tellens  is en past 
de  niet alleen bij de Skewiel Mobiel service. Er wordt 
niet naar de  van Skewiel Trynwâlden gekeken. 
Dit is een onderdeel van zorggroep Tellens. -
voorziening binnen de  van Skewiel is vormgege-
ven in de  van Tellens dus dit zal ook toegepast 
worden bij de  van de service.

Het logo van zorggroep Tellens bestaat uit de kleuren 
groen, blauw en wit. Er zit een klein rood detail in het 
logo. De kleuren zijn donker.

Daarnaast  Tellens folders uit waarin naast de kleur 
blauw uit het logo ook een lichtere kleur blauw voor-
komt. Als achtergrond voor de tekst wordt een zachte 
kleur geel of groen gebruikt. Ook wordt er nóg een kleur 
groen gebruikt die feller en levendiger is dan de groen 
die in het logo wordt gebruikt. Deze groen wordt ook ge-
bruikt om de  van de folder kleur te geven. Het font is 
Arial, vetgedrukt in  32.

Het  dat op de folder is toegepast is Myriad Pro 
met  9. Voor de tussenkopjes is Myriad Pro 
light  12 gebruikt. De tekst wordt zwart of 
wit gedrukt.

Onderaan de  bevindt zich een balk met hierin de 
 en een logovan zorggroep Tellens. Ook 

is er een HKZ-keurmerk afgebeeld wat betekent dat de 
instelling aan de kwaliteitseisen van hun branche in de 
zorg voldoet.

De soort blauw die op de website van Tellens gebruikt is 
verschilt een  van de  De blauw die op de  
website is het tweede blauwe blokje. (30)

De kleurcodes zijn te vinden in bijlage 8.
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Er is niet voor gekozen om de  van Skewiel of 
Tellens te gebruiken. Op deze manier zal een medium dat 
vormgegeven wordt met dezelfde  te veel als 
één van de vele aspecten van Skewiel gezien worden. Het 
is juist de bedoeling dat de Skewiel Mobiel service een 
principe op zich lijkt, toch binnen de  van Tellens. 
De overeenkomst met Tellens is namelijk al terug te zien 
in de kleurkeuze.

Het is erg belangrijk dat de  een goede leesbaar-
heid  Dit is erg belangrijk omdat een deel van de 
doelgroep een verslechterd zicht  Om te zorgen dat 
de  juist overkomt moet dus voor een makke-
lijk leesbaar  gekozen worden.

Het  is echter niet het enige aspect dat bij-
draagt aan een goede leesbaarheid. Als de tekst uit veel-
gebruikte en eenvoudige woorden opgebouwd worden 
en de zinnen kort zijn zal een tekst begrijpelijker en mak-
kelijke te lezen zijn.

Richtlijnen voor een goede leesbaarheid:

- Lange teksten ->  zijn minder goed   
 leesbaar dan kleine  net als cursief tov   
 romein of vet.
- Er is geen aangetoond verschil in leesbaarheid   
 tussen  of 

 van 9 tot 12 punten bij normale   
 leesafstand.
- 10 tot 12 woorden per regel of 60 a 85    
 per regel, bij bredere kolommen moet de interli  
 nie vergroot worden (afstand tussen regels)
- Uitvullen of niet is niet van invloed op leesbaar  
 heid = smaak
(4)

Voor veel boeken en  wordt gekozen voor 
 Deze zouden het woordbeeld versterken 

en er voor zorgen dat de ogen langs de regels gestuurd 
worden. Ook zouden de schreven ervoor zorgen dat er 
tussen de  onderling meer  mogelijk is en 

 beter te onderscheiden zijn. 

Er is echter geen verschil gevonden tussen de leesbaar-
heid van lange teksten geschreven in  of 

 Dit is aangetoon door een onderzoek on-
der 160 studenten die in een tekst zo snel mogelijk een 
woord moesten zien te vinden. Daarnaast zijn ze getest 

op de snelheid van lezen, het begrip van de tekst en 
woordherkenning. (4)

Over het al dan niet invloed op de leesbaarheid hebben 
van schreven is echter veel onenigheid. Zo stellen Dirken 
en Crouwel dat voor een goede leesbaarheid van teksten 

 en woorden met veel ruimte eromheen gebruikt 
moeten worden. De  moeten kleine of geen 
schreven hebben en het gebruik van een grote, brede 
romein in de onderkast verbeterd de leesbaarheid ook.(3)

Een voorbeeld van zon ruim opgezet lettertype is de Gill 
Sans. Dit is een schreefloos lettertype dat bijvoorbeeld 
gebruikt wordt door Meulenhoff voor educatieve doel-
einden. Bij dit lettertype zijn alle toeters en bellen ach-
terwege gelaten voor een duidelijk letterbeeld.

Grootlettertype

Voor mensen voor wie standaard 
boeken slecht te lezen zijn, bestaan 
er grootletterboeken. Deze zijn al-
lemaal uitgegeven in het lettertype 
Minion met corpsgrootte 18. Dit is 
ongeveer twee maal zo groot als in 
een standaard boek.

vaak gebruikt wordt voor druk-
werk.
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8. 3 Waarnemingsprincipes

Er zijn verschillende methoden om belangrijke  
aan te geven. In de visuele  of  
vormgeving wordt het oog van de toeschouwer bewust 
naar de meest belangrijke aspecten geleidt.

Dit gebeurt aan de hand van een aantal  die gel-
den bij het waarnemen. Dit zijn de  Gestalt 
staat voor gehele vorm of georganiseerde vorm. Het 
brein legt verbanden tussen prikkels om in een bepaalde 
volgorde tot een betekenisvol geheel te komen. Andere 
namen zijn ordeningsprincipes of waarnemingsprincipes. 

Een paar voorbeelden van de toepassing van de Gestalt 
 het waarnemen van een object als achtergrond 

of voorgrond, de volgorde waarin objecten worden waar-
genomen en welke objecten bij elkaar lijken te horen. De 
totale lijst van  is te vinden in bijlage 9.

Deze principes zullen in acht genomen worden bij het 
vormgeven van de  Aangezien de doelgroep 
ouderen is en zij niet zelden te maken krijgen met ver-
mindering van het zicht is het belangrijk dat de  
elementen duidelijk waar te nemen zijn en er geen ver-
warrende aspecten in 

 

8. 4 Richtlijnen voor succesvol logo ontwerp

Henderson en Cote hebben een onderzoek uitgevoerd 
naar de  aspecten die voor een succesvol en 
herkenbaar logo zorgen. Zij hebben hierbij gekeken naar 

 aspecten zoals natuurlijkheid, harmonie, uit-
gebreidheid en rondheid. En  aspecten zoals 
de hoeveelheid elementen die herhaald worden en pa-
rallelle lijnen en de  van een logo.

In de volgende tabel wordt getoond wat de begrippen 
precies inhouden. (6)

Figuur 8.1 Tabel logo aspecten
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Vormgevingsaspecten
De  die een logo teweeg kan brengen zijn: po-

  bekende betekenis, juiste herkenning en 
 herkenning. 

Een   tot het logo betekent dat de toe-
schouwer aangetrokken wordt tot het logo, dit wordt 
bereikt door een  natuurlijke,  
elaborate en erg harmonieus logo.

Een logo dat een bekende betekenis  is het resultaat 
van een hoge natuurlijkheid en een gemiddeld -
oneel logo. 

Het onjuist herkennen van een logo is meestal het gevolg 
van kunstzinnig uitziende logo’s die heel erg harmonieus 
zijn en een  mate van parallelle elementen 
en  hebben.

Het juist herkennen van een logo wordt veroorzaakt door 
een logo dat erg natuurlijk,  harmonieus met 
veel herhaalde elementen.

Een   en een bekende betekenis verhogen 
de kans op een juiste herkenning.

Voor een logo dat een   opwekt, een be-
kende betekenis  en een hoge kans op herkenning 

 is dus vereist:

 tot hoge natuurlijkheid
 elaborate
 tot heel harmonieus

- Gemiddelde 
- Veel herhaalde elementen
(6)

Janiszewski en Meyvis onderzochten de invloed van an-
dere factoren op logo herkenning. Hun resultaten wezen 
er op dat de betekenis van het logo, de bekendheid en de 

 van het zien van het logo de gevoeligheid en 
gewenning aan het logo beïnvloeden. De gewenning aan 
en gevoeligheid voor het logo hebben op hun beurt in-
vloed op de voorkeur van de consument en beoordeling 
van het logo en (impact processing  in verband 
gebracht met de kosten. Ook word er gesteld dat beteke-
nisvolle logo’s beter bestand zijn tegen de vergetelheid 
wanneer de mensen  worden blootgesteld aan 
het logo.(10)

In het vervolgonderzoek van Henderson et al. In 2003 
werd onderzocht of de bevindingen ook in Azië gelden, 
het eerste onderzoek vond plaats in Amerika. De resul-
taten wezen op dezelfde conclusies. Logo’s kunnen er 

dus voor zorgen dat bedrijven een  image 
op kunnen bouwen en bedrijven kunnen helpen een 
taalbarriére te overbruggen. Door dit terug te koppelen 
naar de Trynwâlden kan er voor gezorgd worden dat niet 
alleen de geboren Trynwalders de boodschap begrijpen 
maar ook de Trynwalders die oorspronkelijk buiten Fries-
land  zijn en geen Fries spreken. (7)

Een conclusie uit een onderzoek van  en Tripp is 
dat vooral de  tussen het logo en de karakte-

 van de  van het bedrijf door de consu-
ment belangrijk is voor een   van het 
logo. (14)

8.5 Smaak van de doelgroep

In een onderzoek in 2007 van Huub Mulhof worden drie 
 onderscheiden die van invloed zijn op de smaak 

van de mens. Hier moet in de vormgeving rekening mee 
gehouden worden. De drie  zijn het cohort-ef-
fect, het  en het  Het co-

  dat mensen gevormd worden door 
de ervaringen en invloeden die in de jeugd opgedaan 
worden. De  periode waarin dit plaatsvindt 
is de periode van 15 tot 25 jaar oud. Het  
is toegevoegd omdat mensen ook na hun 25e nog bein-
vloedt kunnen worden. De invloeden die na de -
ve jaren werken voren het  De nadruk ligt 
op het heden. Het  bestaat uit het feit dat 
het bereiken van een  of het bevinden in een leef-

 een   op het gedrag van mensen. Een 
voorbeeld wordt gegeven met betrekking tot ouderen. 
Deze zijn minder extravert en  en staan minder 
open voor nieuwe dingen. Ze zijn echter wel vriendelijker 
en gewetensvoller.

Het  richt zich op het heden. Wat momen-
teel veel speelt is de vergrijzing van Nederland en de 

 De regering probeerd de crisis op te lossen. Het 
is echter de bedoeling dat de vormgeving ook over een 
aantal jaren nog aanspreekt. Er zal dus minder  
op het  gericht worden. (4)

De gebruikersgroep bestaat op dit moment uit mensen 
tussen de 70 en 95 jaar oud. Dit is een grote spreiding 
met 25 jaar verschil. Deze mensen zijn geboren tussen 
1917 en 1942. Dit betekent dat de gebruikersgroep zich 
in de  periode bevond tussen 1932 en 1967. 
Dit is een periode van 35 jaar. Het is erg  om een 
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vormgeving te maken die overeenkomt met de smaak 
die	in	een	periode	van	35	jaar	kan	verschillen.	Ook	moet	
de	vormgeving	over	10	jaar	nóg	mensen	aanspreken.	En	
de	directe	omgeving	van	de	potentiële	gebruikers	zou	
de vormgeving ook moeten aanspreken. Deze mensen, 
bijvoorbeeld	de	kinderen	van	de	mensen	in	de	doel-
groep,	kunnen	veel	jonger	zijn	dan	de	doelgroep	zelf.	Het	
lijkt	dus	een	onmogelijke	opgave	om	een	vormgeving	te	
maken	die	mensen	uit	verschillende	leeftijdscategoriën	
aanspreekt.

De	vormgeving	zal	gericht	worden	op	een	algemenere	
boodschap,	met	elementen	die	door	mensen	in	verschil-
lende levensfasen begrepen kan worden.

Het	is	moeilijk	om	voor	een	doelgroep	waarvan	de	leef-
tijd	erg	kan	variëren	de	smaak	vast	te	leggen.	Er	kan	dan	
gericht	worden	op	wat	ze	niet	níet	mooi	vinden.

In	het	verleden	is	gebleken	dat	ouderen	producten	die	
ontworpen	zijn	voor	jongeren	kopen.	Een	voorbeeld	hier-
van is de Renault Twingo. Ook de iPad of andere tablets 
en	e-readers	lijken	populair	onder	de	ouderen.

Na	aanleiding	van	een	gesprek	met	ergotherapeute	Pe-
tra Degen ben ik meer te weten gekomen over wat de 
smaak	van	de	doelgroep	níet	is.	Als	ergotherapeute	helpt	
mevrouw	Degen	de	cliënten	met	het	onderhouden	van	
hun	mobiliteit.	Zij	staat	dus	erg	dicht	bij	de	doelgroep.

Elementen	die	niet	in	de	smaak	zullen	vallen	zijn	ele-
menten	die	doen	denken	aan	veroudering	en	verslech-
tering of zelfs de dood. Na een eerste impressie van drie 
ideerichtingen	is	feedback	gegeven.	Vogels	of	vleugels	
kunnen	de	associaties	natuurlijkheid,	vrijheid	en	mobili-
teit	hebben.	Bij	de	vleugels	kan	men	echter	ook	denken	
aan	engeltjes	waarna	men	vaak	aan	de	dood	denkt.	In	
combinatie	met	het	feit	dat	de	meeste	gebruikers	oude-
ren	zijn	zou	dit	geen	aansprekende	grafische	vormgeving	
zijn	die	mensen	overhaalt	om	de	service	te	gaan	gebrui-
ken. 

Ook wordt de doelgroep niet graag geconfronteerd met 
het	feit	dat	ze	zorg	nodig	hebben.	Ze	zien	zichzelf	graag	
als	mensen	die	nog	genoeg	mogelijkheden	hebben.	
Beeldmerken die aan de zorg doen denken zullen de 
mensen	zeer	waarschijnlijk	niet	laten	warmlopen	voor	de		
service.	Dit	gegeven	komt	overeen	met	de	therie	uit	het	
boek	‘Handboek	of	communation’	waarin	gesteld	wordt	
dat	senioren	niet	gewezen	willen	worden	op	het	feit	dat	
ze ouder worden.

De	focus	van	de	beelden	ligt	dus	op	het	communiceren	

van	de	merkwaarden	in	plaats	van	duidelijk	maken	dat	
de	service	bedoeld	is	voor	ouderen.	Dit	zal	een	averechts	
effect	hebben.	Een	oubollig	uiterlijk	moet	vermeden	wor-
den, net als elementen die kunnen doen denken aan de 
dood,	oude	mensen	of	hulpbehoevendheid.
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Vormgevingsaspecten
8.6 Het overbrengen van de boodschap

In de  vormgeving wordt veel symboliek gebruik 
gemaakt om een bepaalde boodschap over te brengen. 
Meestal is er namelijk niet veel ruimte, en de ruimte vol-
stoppen met zo veel mogelijk tekst is niet  om 
een boodschap over te brengen.

Om een betekenis te geven aan de  van skewiel 
mobiel moet bekend zijn wat de boodschap is die over-
gebracht moet worden. Welke waarden worden met 
de service geassocieerd? Hierna kunnen symbolische 
beeldaspecten gezocht worden om de boodschap in te 
leggen.

Figuur 8.2 Merkwaarden Skewiel Mobiel
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-
biel 

De waarden van de Skewiel Mobiel service zijn gegroe-
peerd en bij een waarde is verder geassocieerd naar 
woorden die met de waarde te maken hebben. Deze 
beelden helpen bij het  van de ideefase.
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Vormgevingsaspecten
8.8 Programma van Eisen

Een  moet:

- Zorgen voor herkenbaarheid 
- het bedrijf onderscheiden van de 
- De waarden, het karakter, van het bedrijf over  
 brengen

De Skewiel Mobiel service is echter een unieke service, 
en er zijn onder de concurrenten binnen de vervoerssec-
tor geen andere bedrijven die zo’n individuele service 
aanbieden. Het is dus van belang om de onderscheiden 
van de  door deze voor Skewiel erg belang-
rijke waarde te communiceren. Daarnaast mag het uiter-
lijk geen oubollige uitstraling hebben of  op-
roepen met oude, hulpbehoevende mensen of de dood.

Een goed logo

- Zorgt voor herkenbaarheid
- onderscheidt zich van de rest

  waarde
- brengt de merkwaarden over

Voor een hoge kans op herkenning is vereist:

 tot hoge natuurlijkheid
 elaborate
 tot heel harmonieus

- Gemiddelde 
- Veel herhaalde elementen

Door het feit dat niet alle inwoners geboren en getogen 
Trynwalders zijn mag de vormgeving niet te veel gericht 
zijn op Friesland. Ook de mogelijkheid om in een later 
stadium de service toe te passen in andere gebieden ver-
eist een universeel karakter.

De  zal bestaan uit: Logo,  elementen en 
een  Deze  zal toegepast worden op de 
auto zelf en bronnen van  Onder bronnen van 

 vallen  folders, een website, briefpapier, 
enveloppen etc. 

Door het beperkte budget zal de  niet toegepast 
worden op dingen zoals pennen en mokken.

De kleuren die volgens het kleurenonderzoek tot een 
resultaat passend bij Skewiel zullen leiden zijn blauw, 
groen, wit en bruin. De kleuren die met mate gebruikt 
mogen worden zijn oranje, geel, zwart en rood.

Tot slot moeten de media die vormgegeven worden 
volgens de  goed leesbaar zijn. Er mogen geen 
verwarrende aspecten in  die volgens de waarne-
mingsprincipes verwarring kunnen veroorzaken. Ook 
moet de doelgroep de symboliek van de vormgeving 
snappen en moet de vormgeving in de smaak vallen bij 
de doelgroep. 
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9.0 Ideefase 
De	collage	met	associaties	op	de	waarden	van	de	Skewiel	
Mobiel	service	is	gebruikt	bij	het	genereren	van	ideeën.	

9.1 Ideefase zwart/wit

Als	voorbeeld	de	waarde	´Mobiel´,	hierbij	wordt	gedacht	
aan	vervoer.	Bij	vervoer	verplaatst	met	zich	dus	is	er	
sprake	van	beweging.	Ook	is	er	bij	vervoer	soms	naviga-
tie	nodig	om	de	weg	te	vinden.

Bij	de	waarden	´Onafhankelijk´	en		´vrijheid´	in	combina-
tie	met	de	Skewiel	Mobiel	denkt	men	aan	het	vergroten	
van	het	eigen	bereik,	de	horizon	lijkt	binnen	bereik	te	
komen.

De	collage	met	beelden	en	waarden	is	het	startpunt	voor	
de	ideefase.	Het	is	de	inspiratie	voordat	er	begonnen	is	
met	schetsen.	De	schetsen	zijn	in	te	delen	in	de	volgende	
groepen:	Auto’s,	vleugels,	beweging,	navigatie	en	de	laat-
ste	groep	richting/pijlen.

Na	de	schetsfase	heeft	er	een	evaluatie	plaatsgevonden	
van	de	gegenereerde	ideeën.	De	richting	‘vleugels’	heeft	
weliswaar	veel	associaties	die	goed	bij	de	Skewiel	Mobiel	
service	lijken	te	passen.	Vogels	zijn	namelijk	erg	mobiel,	
vrij	en	onafhankelijk.	Ze	kunnen	zich	goed	bewegen.

De	associatie	met	engelen	is	echter	ook	snel	gemaakt,	
waarna de doelgroep aan de dood kan gaan denken. Dit 
is	een	associatie	die	vermeden	moet	worden.

De	rest	van	de	ideerichtingen	worden	meegenomen	naar	
de	volgende	fase,	de	kleurenfase.	Hierin	zullen	ook	rich-
tingen	gecombineerd	worden	om	zo	tot	een	totaalbeeld	
van	een	combinatie	van	waarden	te	komen.

Figuur 9.1: Vleugels
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Vormgeving

Figuur 9.3:Auto’s

Figuur 9.4: Pijlen
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Figuur 9.5: Beweging
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Vormgeving
9. 2 Ideefase kleur

De ideefase wordt voortgezet met het toevoegen van 
kleur en het maken van  en 

De kleurenanalyse  er toe geleid dat er bekend is 
welke kleuren een juiste uitstraling tot gevolg hebben. 
Dit zijn blauw, groen, bruin en wit. Met mate mogen 
oranje, geel,  rood en zwart gebruikt worden.

Het navigeren is een  op de waarde ‘Mobiel’ 
waarbij er bewegingsvrijheid is om te verplaatsen. De 
symboliek van het kompas en de bewegwijzering is dat 
ze aanwijzingen geven. De Skewiel Mobiel service kan 
een aanwijzing geven om beter mobiel te blijven en de 
vrijheid te behouden. 

Figuur 9.7: Beweging

Ook de analyse van overige vervoersaanbieders is mee-
genomen in zowel de zwart-wit ideefase als de kleuren-
fase. Bijvoorbeeld de groep ‘pijlen’ is het gevolg van een 
schets die geïnspireerd is door de andere vervoersaan-
bieders en waarop voortgeborduurd is. 

Figuur 9.8: Pijlen
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Mensen	openen	deuren	voor	zichzelf	als	ze	gebruik	
gaan maken van de Skewiel Mobiel. Sommige mensen 
hebben	ondersteuning	nodig	bij	het	overbruggen	van	
bijvoorbeeld	200	meter	afstand	om	de	boodschappen	te	
kunnen	meenemen.	De	gebruiker	haalt	ook	bestemmin-
gen binnen bereik waar diegene al een poos niet meer 
geweest	is	omdat	diegene	de	middelen	niet	had	om	daar	
te	komen.	Dat	verbeelden	deze	ideeën.	 

Figuur 9.9:  Binnen bereik komen en handreiking

Combineren

Vervolgens	zijn	ideeën	met	potentie	gecombineerd.	Bij-
voorbeeld	de	richting	pijlen	en	auto.

Figuur 9.10: combinaties
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9.3 Selectie Ideeën

Van de merkwaarden die de Skewiel Mobiel uit wil stra-
len	zijn	de	volgende	steekworden	het	best	passend:	
beweging,	richting,	onderweg	zijn,	navigeren.	Uit	de	
schetsfase	is	een	selectie	gemaakt	van	ideeën	die	de	bes-
te	potentie	hadden.	

Er	zijn	8	voorbeelden	van	de	vormgeving	ontwikkeld.	
Hiervan	zijn	er	vijf	in	de	vorm	van	een	flyer	gegoten	en	
drie	voorbeelden	zijn	geprojecteerd	op	de	huidige	Ske-
wiel Mobiel.

Dit	is	gedaan	om	de	opdrachtgeefster	een	concreet	beeld	
bij	de	ideeën	te	geven.	Samen	met	de	opdrachtgeefster	
zijn	de	ideeën	doorgesproken.	De	opdrachtgeefster	had	
een	sterke	voorkeur	voor	de	concrete	ideeën.	De	voor-
stellen	waar	een	autootje	in	voorkwam	werden	als	her-
kenbaarder	ervaren	dan	de	ideeën	uit	de	richtingen	van	
navigatie,	binnen	bereik	komen	en	richting.

Figuur 9.13: met de klok mee: ‘groen‘, ‘blauw‘, ‘pijlen‘ en ‘geel‘
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Een tweede argument voor het kiezen van de  
waarin heel concreet ‘vervoer’ naar voren komt is de 
volgende. De voorbeelden waarin pijlen verwerkt zijn 
wekten  op aan Connexxion en andere ver-
voersbedrijven. Skewiel Mobiel is erg individueel gericht 
in tegenstelling tot de meeste andere vervoerders. Het is 
dus erg belangrijk onderscheidend te zijn op dit aspect. 

Andere feedback uit het gesprek is dat het kleursche-
ma bij de  van Tellens moet passen. Bij het ene 
concept is dit beter dan bij het andere concept. Bij het 
toebrengen van kleine  in de kleuren werd opge-
merkt dat dit moet worden aangepast, Skewiel  een 
onderdeel van Tellens. Bijvoorbeeld het concept ‘bruin-
groen’. Het zou beter zijn als het bruin werd vervangen 
door blauw.

Een  punt was de  van een fol-
der. Veel ouderen krijgen te kampen met oogproblemen 
en vermindering van het zicht dus er moet zeker een 

 variant van de  beschikbaar zijn. De 
volgende   betrekking tot de achterbak. 

Op de ontwikkelde voorbeelden waren kleine  
elementen samen met een tekst en telefoonnummer op 
de achterbak getoond. Alleen een telefoonnummer zal al 
genoeg zijn.

Andere vormelementen kunnen  werken.

Daarnaast was er het nieuws dat er andere voertuigen 
in de running zijn om als Skewiel Mobiel gebruikt te wor-
den. Deze zullen allemaal 80km per uur kunnen rijden en 
dus zal er een beperking van de service wegvallen.

Keuze

De mening wat  de voorkeur van de opdrachtgeef-
ster voor concrete vormgeving wordt gedeeld. Dit zijn 
de ideeën ‘groen’,  ’blauw’ en ’geel’. Het is daarnaast be-
langrijk dat de vormgeving zich onderscheid van andere 
vervoerders zoals connexxion dus een directe  
met deze bedrijven moet vermeden worden.

Er wordt dus gekozen voor de drie ideeën die op de 
meest concrete weergave van vervoer gebaseerd zijn. 
Deze zullen verder ontwikkeld worden tot concept.
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De	sterke	en	zwakke	punten	van	de	drie	gekozen	ideeën	
zijn:

Blauw

+Tellensblauw is gebruikt
+auto	en	stekker,	concreet	en	duidelijk
-leesbaarheid
-pijl	is	abstracter	dan	auto

Groen

+erg fris, straalt rust uit
+auto	en	stekker,	concreet	en	duidelijk
-	auto	lijkt	stil	te	staan
-er is een andere blauw dan Tellensblauw gebruikt
-contour auto komt iel over

Geel

+	vriendelijke,	vrijblijvende	uitstraling
+Tellensblauw is gebruikt
+auto	en	stekker,	concreet	en	duidelijk
+ ‘S’-vorm in weg leuk
-‘S’-vorm	ook	duidelijk	en	snel	herkenbaar		voor	doel-
groep?

Deze punten worden verbeterd en ontwikkeld in de con-
ceptfase.
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Vormgeving

In de  zullen de drie ideeën verder ontwik-
keld worden en onderworpen worden aan tests om ze te 

10.1 Ontwikkeling

Alle drie  concepten hebben een blauwe auto in de 
vormgeving om het aspect ‘vervoer’ te vertolken. Deze 
auto is  Tellensblauw. De auto is in een eenvoudige vorm 
weergegeven om een speels en vriendelijke uitstraling 
over te brengen.

Op de plek waar normaal gesproken een uitlaat zit is een 
een groene stekker geplaatst om het groene karakter van 
de service duidelijk te maken.

Blauw

Dit concept is er op gericht om het vervoer duidelijk te 
maken. De weg  een kromming en varieert in breed-
te waardoor het geheel er dynamisch uit ziet. De -
pellijnen zijn een verwijzing naar ‘beweging’, als iets nog 
bezig is, of onderweg is wordt het wel eens aangegeven 
met een  Ook de  zorgt voor een 
dynamische aanblik. 

Gill sans is het  dat gebruikt is, omdat het erg 
ruim opgezet is en het bij de sfeer van het concept past. 

Figuur 10.1: Website ‘blauw‘

Figuur 10.2: Flyer ‘blauw‘



65

Groen

Het frisse groen is een verwijzing naar de natuur en 
naar duurzaamheid, een aspect van de Skewiel Mobiel 
service. Het autootje rijdt deze keer op een kronkelweg 
om de omgeving waarin de service opereert duidelijk te 
maken. De dorpen in de Trynwalden hebben een  
gezellig en net karakter.

Het  is Myriad Pro.

Figuur 10.3: Website ‘groen‘

Figuur 10.4: Flyer ‘groen‘
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Vormgeving
Geel

Dit concept wordt gekarakteriseerd door vriendelijke, 
ronde vormen. Deze komen ook terug in het logo, een 
weg in ‘s’-vorm die  de ‘S’ van Skewiel Mo-
biel is. Op de weg rijden twee auto’s in tegengestelde 

 De weg is aan de onderkant breder dan aan de 
bovenkant, zodat het lijkt alsof de ene auto verder weg 
is dan de andere. Het geel dat gebruikt is als achtergrond 
komt terug in de huidige  van de folders van zorg-
groep Tellens.

Het  is Myriad Pro.

Figuur 10.5: Website ‘geel‘

Figuur 10.6: Flyer ‘geel‘
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De voorgaande drie concepten zijn getest op het over-
brengen van de merkwaarden van Skewiel en de Skewiel 
Mobiel service. Bezoekers van een markt in de -
categorie 30+ zijn aangesproken om te achterhalen of de 
vormgeving de juiste uitstraling  De aspecten waar 
naar gevraagd is zijn: vriendelijke of zakelijke uitstraling, 
uitnodigende of afstandelijke uitstraling,  de service 
een regionaal of  karakter? Ook werd mensen 
gevraagd of ze konden raden wat de service inhield ter-
wijl alle tekst onleesbaar is gemaakt. De totale opzet en 
de resultaten van deze test zijn te lezen in bijlage 10.

De  en  aspecten van elk concept wor-
den opgesomd:

Blauw

+doelgroep qua  ingeschat als 30+
- zakelijke en afstandelijke uitstraling in plaats van
 vriendelijk en uitnodigend
-duurzame aspect komt goed naar voren
-persoonsvervoer kan duidelijker
- Nationale uitstraling

Andere individuele opmerkingen:

 uitstraling
+uitnodigend
-weg lijkt op een snelweg, in  met het model 
auto mogelijk als pakketdienst gezien

Groen

+ duurzame aspect komt goed naar voren
+vriendelijke en uitnodigende uitstraling
+doelgroep qua  ingeschat als 30+
-regionale aspect kan duidelijker verbeeld worden
-persoonsvervoer kan beter verbeeld worden

Andere individuele opmerkingen:

+vriendelijk,  uitnodigend
+nieuwsgierigmakend

Geel

+ duurzame aspect komt goed naar voren
+vriendelijke en uitnodigende uitstraling
+doelgroep qua  ingeschat als 30+
-persoonsvervoer is niet geheel duidelijk
- regionale aspect kan duidelijker verbeeld worden

Andere individuele opmerkingen:

-kleur kan geassocieërd worden met kinderen

Van alle concepten werd gedacht dat de  klan-
ten van de service 30+ zouden zijn. Dit is goed. Het is niet 
de bedoeling dat de  een oubollig uiterlijk krijgt, 
waardoor het overduidelijk is dat de oudere doelgroep 
zich aangesproken moet voelen. Als de  een 
open, vriendelijk en uitnodigend uiterlijk  zullen ou-
deren zich meer aangesproken voelen dan wanneer het 
uiterlijk verwijst naar hulpbehoevende ouderen.  
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Vormgeving
Ontwikkelslag

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd om de ge-
noemde verbeterpunten aan te passen.

Blauw:

Om een iets vriendelijker uiterlijk te krijgen zijn en men-
selijke  toegevoegd. Op deze manier wordt ook 
meteen het persoonsvervoer benadrukt. De  zijn 
iets abstracter, lijken misschien zelfs op pionnen voor 
bordspellen om een speels  te hebben.

Groen:

Het autootje  meer body gekregen doordat hij 
uitgevuld is. Ook is de dorpelijke sfeer benadrukt door 
huisjes langs de kronkelweg te plaatsen. De zeilboot past 
perfect bij de Friese omgeving. Omdat er huizen langs de 
weg staan zal er aan persoonsvervoer gedacht worden.

Figuur 10.7: Flyer ‘blauw‘

Figuur 10.8: Flyer ‘groen‘
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Geel:

De	auto	is	aangepast	om	in	plaats	van	een	bestelbusje	
aan	persoonsvervoer	te	doen	denken.	Ook	zijn	de	letters	
van	Skewiel	Mobiel	en	het	witte	tekstvak	onder	een	hoek	
gezet zodat dit correspondeerd met de ‘S’-vorm in de 
weg. 

De	bestickering	is	weergegeven	op	de	Skewiel	Mobiel	en	
op	een	auto	met	een	standaard	uiterlijk.	Dit	is	gedaan	
om de vormgeving aan onbekenden van de Skewiel Mo-
biel	voor	te	leggen	en	naar	de	mening	over	de	grafische	
vormgeving	te	vragen,	zonder	dat	het	uiterlijk	van	de	
Skewiel	Mobiel	zelf	de	aandacht	opeist.

Figuur 10.9: bestickering auto

Figuur 10.10: Flyer ‘geel‘
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Vormgeving
Deze vormgeving is vervolgens voorgelegd aan gebrui-
kers,  en niet-gebruikers van de service. Er is 
getest welke concepten het beste aan de smaak van de 
doelgroep voldoen.

De opzet van de proef is te zien in bijlage 10.

Opmerkingen niet-gebruikers

Blauw:

+ Samen met groen het mooist
+duidelijk
+redelijk leesbaar
-redelijk vriendelijk

Andere individuele opmerkingen:

-te strak en modern
+ziet er snel uit
+personen zijn goed herkenbaar

Groen:

+ Samen met blauw het mooist
+vriendelijkste uiterlijk
-redelijk leesbaar en niet zo duidelijk

Andere individuele opmerkingen:

+leuk dorpje,  sfeer weer, fantasievol en 

Geel:

+iets minder mooi dan blauw en groen, maar het verschil 
is klein
+Duidelijkste en het beste te lezen concept
-redelijk vriendelijk

Andere individuele opmerkingen:

+leuke S-vorm als weg

Mening gebruikers

Blauw

+Redelijk duidelijk
-Is geen favoriet qua uiterlijk, meest vriendelijk of goed 
passend bij Skewiel
-niet vaak als best leesbaar gewaardeerd

Groen

+de mooiste
+De vriendelijkste uitstraling
+Past het beste bij Skewiel Mobiel
-Niet erg duidelijk of goed leesbaar

Andere individuele opmerkingen:

+opvallend
-de  mag de ramen niet te veel overlappen, is 
onduidelijk

Geel

+de duidelijkste en het beste leesbaar
+redelijk vriendelijk 
+goed passend bij Skewiel Mobiel
-Scoort niet goed op uiterlijk

Andere individuele opmerkingen:

-geel is scherp aan de ogen
-de ‘s’-vorm als weg kan voor sommige mensen onduide-
lijk zijn



71

Chauffeurs

1.	 Qua	vormen	is	concept	geel	het	mooist,	deze	is	
ook	het	beste	leesbaar	en	het	opvallendst.	Het	groen-
blauwe	van	Tellens	komt	echter	beter	naar	voren	in	con-
cept	groen,	de	folder	is	echter	niet	zo	goed	leesbaar.

2.	 Voor	op	de	auto	is	concept	groen	het	beste,	het	
verbeeldt	het	idee	van	een	rondje	rijden.	Aan	het	water	
zitten	is	echt	Fries	dus	dit	concept	past	goed	bij	de	Ske-
wiel	Mobiel	Service.	De	gele	folder	vindt	ik	duidelijker	
maar de ‘s’-vorm van de weg werd pas later ontdekt. Dit 
gele	concept	is	ook	vriendelijk	en	komt	persoonlijk	over.

3.	 Het	groene	concept	past	het	beste	bij	de	service.	
Het	uiterlijk	is	rustiger	en	leuker,	het	komt	vriendelijk	
over	net	als	de	chauffeurs.	De	tekst	is	wel	iets	minder	
goed	leesbaar.	Het	gele	concept	is	te	schreeuwerig.	Het	
blauwe concept met de weg komt strak over. 

4.	 De	blauwe	heeft	een	duidelijk	idee,	de	vorm	is	
leuk.	De	groene	flyer	heeft	een	aansprekend	dorpsgevoel	
wat	hier	heerst,	dat	past	goed	bij	de	service.	De	groene	
autosticker	is	echter	een	beetje	te	druk.	
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Vormgeving
Ontwikkelingen

De volgende ontwikkelingen zijn doorgevoerd:

Blauw:

Er zijn bomen toegevoegd aan de weg om het contrast 
iets te verzachten. Hierdoor lijkt de weg minder op een 
snelweg en meer een regionale weg om het regionale 
gevoel van de Trynwâlden te 

Figuur 10.11: Website ‘blauw‘

Figuur 10.12: Flyer ‘blauw‘
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Groen:

Het	lettertype	van	het	groene	concept	is	veranderd	in	
Minion	Pro	om	de	leesbaarheid	te	verbeteren.	Dit	is	het	
lettertype	dat	gebruikt	wordt	voor	grootletterboeken.	
De	kronkelweg	loopt	nu	ook	áchter	het	witte	vlak	langs	
in plaats van ervoor. Het vak is ook breder geworden om 
een woord extra op de regel te laten passen, dit kan de 
leesbaarheid	ook	verbeteren.	De	huisjes	zijn	iets	gevari-
eerd	om	het	geheel	iets	vrolijker	te	maken,	ook	is	er	vee	
toegevoegd	om	het	Friesche	karakter	te	benadrukken.	

Figuur 10.13: Website ‘groen‘

Figuur 10.14: Flyer ‘groen‘
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Vormgeving
Geel:

Het gele concept is iets zachter gemaakt. In plaats van 
een geel vlak als achtergrond zit er nu een verloop in. De 
linkerkant van de vormgeving is wit, aan de rechterkant 
loopt de achtergrond over naar lichtgeel. Op dit moment 
zal het oog door de aangeleerde  die van links 
naar rechts loopt eerst op het wit vallen waardoor het 
geheel  overkomt.

Een persoon naast de auto verduidelijkt het persoonsver-
voer en bomen zijn toegevoegd om de regionale sfeer te 
communiceren.

Figuur 10.15: Website ‘geel‘

Figuur 10.16: Flyer ‘geel‘
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Figuur 10.17: Auto bestickering
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Vormgeving
Opnieuw is er een waarden-test gedaan om te achterha-
len of de waarden duidelijk gecommuniceerd worden en 
of er verbetering is geweest ten opzichte van de vorige 
waarden-test.

Blauw:

+ Persoonsvervoer
+ Elektrisch
0 Regionaal
0 Vriendelijk

Groen:

+ Persoonsvervoer
+ Elektrisch
+ Regionaal
+ Vriendelijk

Geel:

+ Persoonsvervoer
+ Elektrisch
+ Regionaal
+ Vriendelijk

Een + betekent dat de waarde duidelijk is. Een 0 bete-
kent neutraal. Zoals hier boven te zien is zijn er geen 
minnetjes gevallen. De waarden zijn dus beter gecom-
municeerd dan het geval was  deel 1 van de waar-
den test. De doorgevoerde wijzigingen zijn succesvol 
geweest.

Aangezien de vormgeving de merkwaarden duidelijk 
communiceert zijn de huidige concepten ook toegepast 
op de auto en als website.
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10.2 Toetsing concepten aan Programma 
van Eisen

De	drie	concepten	zijn	getoetst	aan	de	hand	van	het	Pro-
gramma	van	Eisen	dat	is	opgesteld	na	het	onderzoeks-
deel	van	deze	opdracht.

De verdeling van punten zal als volgt plaatsvinden. Er 
zijn	drie	waarderingen	te	geven,	namelijk	vijf,	drie	of	één	
punt.	Vijf	punten	voor	een	concept	dat	goed	aan	een	eis	
voldoet.	Drie	punten	als	een	concept	redelijk	voldoet	
en	één	punten	als	een	concept	niet	goed	aan	een	eis	
voldoet. Het is niet zo dat als concept A op een bepaald 
aspect	een	vijf	haalt,	concept	B	op	hetzelfde	aspect	geen	
vijf	meer	kan	halen.	

De	waardering	van	de	eisen	met	betrekking	tot	de	her-
kenbaarheid	van	een	logo	en	de	eisen	met	betrekking	
tot	kleuren	waren	te	herleiden	op	gegevens	die	in	het	
onderzoek	gevonden	zijn.	

Zo	zijn	de	kleuren	die	een	juiste	uitstraling	zouden	
hebben	wit,	groen,	blauw	en	bruin.	Met	mate	mogen	
orange, geel zwart en rood gebruikt worden. In alle con-
cepten	komt	een	blauw	autootje	met	groene	stekker	
voor,	tot	zover	zijn	de	concepten	gelijk.	Daarnaast	is	aan	
de	namen	af	te	leiden	dat	de	hoofdkleuren	geel,	groen	
en	blauw	zijn	voor	de	drie	concepten.	Geel	is	een	kleur	
die	eigenlijk	met	mate	gebruikt	mag	worden	vandaar	dat	
dit	concept	een	lagere	waardering	krijgt	dan	de	andere	
twee.

Daarnaast	zijn	de	kleuren	van	Tellens	blauw	en	groen,	
met	wit	en	een	klein	detail	in	het	rood.	Het	groene	con-
cept	komt	hier	het	beste	mee	overeen.	Concept	geel	
komt	redelijk	goed	overeen	met	de	kleuren	van	Tellens,	
in	de	huidige	folders	wordt	ook	een	zachte	kleur	geel	
gebruikt. Het blauwe concept is weliswaar blauw, maar 
dit	is	een	donkerblauw	in	tegenstelling	tot	het	frisse	en	
lichtere	blauw	dat	Tellens	gebruikt.

Op	de	punten	natuurlijkheid,	proportioneelheid	en	ela-
borateness	scoort	heb	blauwe	concept	iets	minder	dan	
de andere twee. Dit komt doordat de vormen in dit con-
cept	wat	rechter	zijn	in	tegen	stelling	tot	de	ronde	vor-
men	van	de	andere	twee	concepten.	Ook	is	het	logo	van	
het	blauwe	concept	meer	in	de	vorm	van	een	rechthoek	
dan	de	verhoudingen	van	de	andere	logo´s.	Daarnaast	is	
het	logo	van	het	gele	concept	erg	harmonieus	doordat	
het	eigenlijk	een	spiegeling	is	in	verschillende	vormen.	
Dit	zit	hem	in	de	´S´-vorm	en	de	autootjes	die	in	tegen-
gestelde	richting	rijden.	De	auto’s	zijn	een	herhaald	ele-

ment net als de stekkers.

De	eisen	die	betrekking	hebben	tot	herkenbaarheid,	
smaak,	duidelijkheid	etc.	Zijn	iets	minder	tastbaar.	De	
waardering	van	deze	eisen	is	gedaan	aan	de	hand	van	
testresultaten.

Zo	werd	het	blauwe	concept	vaak	gezien	als	iets	minder	
vriendelijk	ten	opzichte	van	de	andere	twee	concepten.	
Die	hebben	een	zacht	uiterlijk	en	communiceren	de	
merkwaarden	beter.	Daarnaast	werd	het	gele	concept	
verkozen	tot	het	duidelijkst	en	best	leesbaar,	dit	als	ge-
volg	van	het	hoge	contrast	tussen	het	lichte	geel	en	de	
zwarte	letters.	De	rust	en	natuurlijkheid	van	het	groene	
concept,	samen	met	het	dorpelijke	sfeertje	dat	verbeeld	
wordt	door	de	kronkelweg	zorgen	er	voor	dat	het	groene	
concept	het	mooist	wordt	gevonden.

Als	de	punten	opgeteld	worden	is	er	een	duidelijk	ver-
schil	te	zien	tussen	concept	blauw	en	concept	groen	en	
geel.	Het	verschil	tussen	groen	en	geel	is	niet	erg	groot,	
maar twee punten. 
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Vormgeving
Programma van Eisen
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10.3 Keuze
Deze toetsing zal samen met de voorkeur van de op-
drachtgeefster

 
voor

 
een

 
keuze

 
voor

 
het

 
eindontwerp

 

zorgen.

Concept geel

+ verloopje aantrekkelijk, 
+ regionaal sfeertje
+persoonsvervoer zichtbaar
+contact goed zichtbaar
- Poppetje  iets kinderlijks

Concept blauw

+duidelijk
+weg  aan dat Skewiel Mobiel binnenkort ook over 
80km-wegen kan
-afstandelijk

Concept groen

+landelijk,  sfeertje
+ erg herkenbaar
+ groene beeld,  en duurzaamheid, fris
-poppetje zou persoonsvervoer nog meer benadrukken

Qua smaak  Petra Degen een voorkeur voor con-
cept groen. Deze spreekt haar het meest aan qua sfeer 
en vindt ze het mooist. Het  dat het dorpje 
verbeeld is erg aantrekkelijk. De Skewiel Mobiel wordt 
natuurlijk ook gebruikt voor zakelijke- of medische be-
zoeken maar die zijn niet aantrekkelijk om af te beelden 
en zullen minder uitnodigend zijn. Petra’s keuze gaat uit 
naar concept groen.

Aangezien concept groen de sterke voorkeur  van 
opdrachtgeefster Petra Degen, en uit de toetsing aan de 
hand van Petra degen de concepten geel en groen erg 
dicht bij elkaar lagen als beste twee concepten wordt er-
voor gekozen concept groen tot eindontwerp uit te wer-
ken. De mening van alle proefpersonen, niet-gebruikers, 
gebruikers en  is verrekend in de waardering 
van het Programma van Eisen op de aspecten waar deze 
personen hun mening gegeven hebben.

Opmerkingen die Petra  bij dit concept is dat het 
een geheel is geworden, het beeld is  dan het 
geval was bij de voorgaande versies. Het woordmerk Ske-
wiel Mobiel mag qua  iets opvallender worden. 

Het is erg belangrijk dat de vormgeving op de auto niet 
te druk wordt.
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Vormgeving
Ontwikkeling

Het woordmerk is aangepakt. De laatste  van beide 
woorden rijmen met elkaar. Hier is mee gespeeld. Om 
het woordmerk ook een beweging mee te geven zijn 
–wiel en –biel schuin gezet. Ook is er voor een dikkere 
stevigere  gekozen zodat de tekst niet aan de aan-
dacht ontgaat ten opzichte van de andere vormgevings-
elementen.

De huisjes langs de weg zijn ook aangepast. Er zijn twee 
soorten huisjes om rust te houden in het beeld. De 
meeste huisjes zijn erg simpel en in één kleur. Twee huis-
jes zijn wat gedetailleerder weergegeven om wat meer 
realiteit in de vormgeving te brengen.

Figuur 10.18: Flyer
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Figuur 10.19: Website
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Vormgeving
11.0 Eindontwerp
De persoon naast de auto benadrukt het persoonsver-
voer goed. Doordat de tekst verdeeld wordt verdeeld 
over twee zijden van de  is hij minder vol en door de 
ruimtelijkheid leest het geheel beter.

De weg zal achter het  vlak geplaatst worden. Dit 
maakt het beeld 

Het  is met opzet anders dan het  dat 
Zorggroep Tellens, net als de frisse kleur groen die op de 

 wordt gebruikt. Op deze manier is er wel een con-
 tussen de Skewiel Mobiel service en de  

van Zorggroep Tellens, maar staat hij toch ook een beetje 
op zichzelf om ook op te kunnen vallen tussen alle an-
dere zaken die vormgegeven zijn volgens de  van 
Tellens.

Figuur 11.1: Flyer
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Het idee voor op de auto kan nog iets levendiger. Ook 
komt	het	groene	van	de	website	en	folder	niet	zo	veel	
meer terug. Dit is toegevoegd. Voor de rest sluit de 
vormgeving	mooi	aan	op	de	auto,	de	weg	houdt	op	waar	
het	raam	begint	en	de	carosserie	ophoudt.

Ook is de vormgeving toegepast op de voertuigen die 
mogelijk	de	opvolger	van	de	huidige	Skewiel	Mobiel	wor-
den.

Figuur 11.2: Auto bestickering
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Vormgeving

Figuur 11.3: Website
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12.0 Huisregels

Folder

Tekst: Minion Pro  14
woordmerk: Sreda  24
hoek 2e  woordmerk: 16 graden
Kerning: 2mm tov tekstvak

Website

Tekst: Minion Pro  14
Titels: Sreda  24
Titel contact: Sreda  18
Woordmerk: Sreda  32

Kerning: 2mm tov tekstvak
Afstand  40 px

Kleur
C: 50%  M: 0  Y: 100%  K: 0

 groen: #8CC53F

Kleur
C: 54%  M:0  Y: 14%  K:0

 blauw: #6ACAD9



86

Algemeen
13.0 Conclusie
Één van de criteria waarop de  wordt beoordeeld 
is in welke mate deze de merkwaarden van de Skewiel 
Mobiel service communiceert. Aan de hand van terug-
koppeling van mensen die de service en Skewiel niet ken-
nen kan de conclusie getrokken worden dat de belang-
rijkste waarden juist gecommuniceerd worden. Uiteraard 
kunnen niet alle waarden in een uiterlijk gestopt worden, 
dit zou voor een onoverzichtelijk en bomvol geheel zor-
gen. Er is er voor gekozen dit niet te doen. Waarden die 
nog niet erg op de voorgrond getreden zijn kunnen over-
gebracht worden door deze naar voren te laten komen in 
de  die gekozen zijn.

Ook wordt het eindontwerp door de doelgroep warm 
ontvangen, bij zowel de niet-gebruikers als de gebruikers 
werd dit concept het mooist gevonden.

Daarnaast telt de mening van opdrachtgeefster en ergo-
therapeute van Skewiel Petra Degen mee. Zij is enthousi-
ast over het concept en het typische sfeertje dat de huis-

 oproept. Het past erg goed bij Skewiel, de service en 
de omgeving waarin het geheel zich bevindt.

Deze aspecten bij elkaar genomen kan er gesproken wor-
den van een geslaagd ontwerp dat zeer waarschijnlijk in 
gebruik genomen gaat worden door Skewiel en op de 
auto aangebracht gaat worden.

 

14.0 Aanbevelingen
In de volgende fase die de  ingaat, het in gebruik 
nemen, zullen meerdere media vormgegeven worden 
volgens de  Het was binnen het  van 
de opdracht niet mogelijk om alle voorgestelde media 
vorm te geven. De volgende stap is dus het geschikt ma-
ken van de  voor de verschillende doeleinden. 

Bijvoorbeeld de  Op papier dat de mensen in de 
hand houden zoals een brief of een folder is de  
heel anders dan op een aanplakbiljet op straat, deze 
moet namelijk ook van veraf te zien en te lezen zijn.

Ook zullen er qua ontwerp nog enkele kleine aanpassin-
gen gedaan moeten worden om te zorgen dat de  
daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden. In  
overleg met Petra Degen zijn de ontwerpen tot stand 
gekomen maar beslissingen van hogerhand vereisen nog 
aanpassingen.
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1. Onderzoek 2010

Rapportage  Onderzoek invloed vervoersdienst 
Skewiel Mobiel op mobiliteit en verkeersveiligheid van 
ouderen in regio Trynwâlden. Door Petra Degen van 
Zorggroep Tellens, 2010.

Petra Degen van Zorggroep Tellens  in 2010 verschil-
lende gebruikers en niet-gebruikers ondervraagd over de 
service met het doel deze te kunnen verbeteren. Er zijn 
25 gebruikers ondervraagd en 10 niet-gebruikers van de 
service.

De gesprekken vonden plaats na een afspraak die Petra 
Degen als ergotherapeute met de mensen had. Deze af-
spraken vinden plaats bij de cliënten thuis. 

Eerst is er gevraagd naar  gegevens zoals 
 en woonplaats. Omdat het gesprek bij de bewo-

ners thuis plaatsvond is dit gegeven niet  van 
het feit dat mensen moeite moesten doen om ergens 
anders naar toe te komen of dat mensen geen vervoer 
konden vinden.

Naast de gegevens van de gebruikers die aan deze test 
meegedaan hebben is er ook bij het inplannen van  
bijgehouden waar gebruikers vandaan komen. Deze in-

 kan vergeleken worden.

Ook is er gevraagd op welke manier de mensen voor het 
eerst kennis genomen hebben van het bestaan van de 
Skewiel Mobiel service. Zo wordt onderzocht welke com-

 tot dan toe succesvol was.

De resultaten van het onderzoek die gebruikt zijn  
dit project volgen op de volgende pagina’s.

Als er verwezen wordt naar dit onderzoek zal dit gedaan 
worden door het onderzoek ‘onderzoek 2010’ te noe-
men.

 

 u enig idee waarom kennissen van u voor wie u 
denkt dat de Skewiel Mobiel geschikt zou zijn er geen 
gebruik van maken? (kruis het beste antwoord aan)

     Aantal %
te duur     0 0
geen vertrouwen in voertuig  3 15
geen vertrouwen in 
onbekendheid    9 45
boeken te 
geen  aan    4 20
slechte ervaring met Skewiel Mobiel       0       0
anders     3 15
TOTAAL     20 100

  
Gebruikers in aantallen  Gebruikers in percentage  

 
50-55  -   0   
55-60  1   4   
60-65  1   4   
65-70  -   0   
70-75  5   20   
75-80  4   16   
80-85  6   24   
85-90  5   20   
90-95  3   12   
Totaal    25   

Hoe  u voor het eerst gehoord van de Skewiel Mo-
biel?
   Aantal %
Familie/ kennissen          5 12,5
Personeel Skewiel 16 40
Mienskipblêdsje 13 32,5
Zien rijden/staan       3 7,5
Omrop Fryslan                 2             5 

Anders   1 2,5
Totaal   40 100
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Welke plaatsen zou u nog meer willen bezoeken? (meer-
dere antwoorden mogelijk)

Onderzoek Februari 2010 Aantal %
Tytsjerk over spoor  2 5,714286
Hurdegaryp   12 34,28571
Groote Wielen   9 25,71429

Birdaard   4 11,42857
Anders    5 14,28571
TOTAAL    35 100
  

 Woonplaats 
  Gebruikers in aantallen  Gebruikers % Niet-gebruikers in aantallen  Niet-gebruikers %
Aldtsjerk  3    12   -     0 
Gytsjerk  9      36   1     12,5 
Mûnein  2    8   1     12,5 
Oentsjerk  11    44   4     50 
Readtsjerk  -    0   -     0 
Ryptsjerk  -    0   1     12,5

 Tytsjerk  -    0   1     12,5 
Wyns   -    0  -     0 
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2. Onderzoek April 2012

Het onderzoek is gestart met een onderzoek naar de 
doelgroep.	Op	27	april	2012	werd	er	een	testdag	gehou-
den	onder	de	huidige	gebruikers	om	te	bepalen	of	een	
ander	model	auto	geschikt	was	om	de	huidige	auto	op	te	
volgen.	Dit	moment	was	geschikt	om	informatie	te	verza-
melen over de gebruikersgroep.  

Als er naar dit onderzoek gerefereerd wordt zal dit ge-
daan	worden	door	naar	‘onderzoek	2012’	te	verwijzen.

Ten eerste is er een rit gemaakt met de Skewiel Mobiel. 
Één	van	de	gebruiksters	wilde	graag	naar	een	winkel	voor	
huishoudartikelen.	Er	is	bekeken	hoe	de	interactie	tussen	
gebruiker	en	chauffeur	is	en	wat	de	chauffeur	voor	hulp	
biedt.

Ten	tweede	is	er	een	enquête	gehouden.	Aan	de	enquête	
over	de	verschillende	aspecten	van	de	potentiële	opvol-
ger	zijn	vragen	toegevoegd	over	de	personen	die	de	test	
hebben	afgenomen	en	hun	interesses.	

De	opzet	van	de	enquete	was	als	volgt:

Er	werd	eerst	gevraagd	naar	de	leeftijd	en	de	woon-
plaats	van	de	proefpersoon	om	er	achter	te	komen	of	er	
een	leeftijdsgroep	was	die	vaker	gebruik	maakt	van	de	
service	dan	anderen.	Ook	is	het	belangrijk	om	te	weten	
of	het	gebruik	en	de	bekendheid	van	de	service	in	alle	
dorpen	binnen	de	Trynwalden	even	groot	is.	Dit	kan	ach-
terhaald	worden	door	naar	de	woonplaats	van	de	proef-
persoon te vragen.

Vervolgens werd gevraagd wat de service voor de ge-
bruikers	betekent.	Om	zo	erachter	te	komen	wat	voor	
gevolgen	het	gebruiken	van	de	service	kan	hebben.	Dit	is	
één	van	de	aspecten	die	de	communicatie	en	de	huisstijl	
moeten uitstralen. 

Ook werd er gevraagd naar de waarden die de Skewiel 
Mobiel service vervult. Dit is gedaan om de vorige vraag 
wat	te	specificeren.	Waar	alle	andere	vragen	open	vra-
gen	zijn,	kon	bij	deze	vraag	een	schaalverdeling	worden	
aangegeven.	Het	doel	hiervan	was	om	een	vergelijking	te	
kunnen	maken	tussen	gebruikers,	waarbij	men	niet	eigen	
antwoorden	in	kan	vullen	want	deze	zijn	moeilijker	te	
vergelijken.	Door	middel	van	een	schaalverdeling	wordt	
over	eenzelfde	waarde	cijfers	gegeven.

Daarnaast werd er gevraagd op welke manier de proef-
personen	voor	het	eerst	in	contact	kwamen	met	de	

Skewiel	Mobiel	service.	Dit	werd	gedaan	met	het	doel	te	
achterhalen	welke	communicatiemethode	tot	nu	toe	het	
meest	succesvol	was	geweest	en	om	te	vergelijken	of	dit	
sinds	het	onderzoek	in	2010	veranderd	is.

Het	laatste	gedeelte	van	de	enquête	had	betrekking	tot	
de	favoriete	tv-programma’s,	kranten,	tijdschriften	en	
vrijetijdsbesteding.	Deze	vragen	werden	gesteld	om	een	
beeld te vormen van de belevingswereld van de proef-
personen.	Is	deze	erg	eenzijdig	of	juist	heel	divers?

Uitvoering

De	enquêtes	zijn	voor	het	overgrote	gedeelte	mondeling	
afgenomen. Van de 20 proefpersonen was er een enke-
ling	die	zelf	vlot	door	de	enquête	heen	kwam.	Doordat	
er	persoonlijk	met	de	mensen	gesproken	werd	is	er	opti-
maal	gebruik	gemaakt	van	de	mogelijkheid	om	in	contact	
te	komen	met	de	gebruikers	en	hun	mening	over	de	ser-
vice.

Het gedeelte met vragen over persoonsgegevens als leef-
tijd	en	woonplaats	en	de	vrijetijdsbesteding	van	de	huidi-
ge gebruikers is ingevuld door 10 personen.

Discussie

Bij	het	bekijken	van	de	resultaten	bleek	dat	de	proefper-
sonen	allemaal	op	de	locatie	van	de	proef	woonden.	Het	
onderzoek	in	was	op	één	moment	voor	alle	proefper-
sonen.	Gebruikers	die	voor	hun	mobiliteit	naar	andere	
dorpen	binnen	de	Trynwâlden	al	(gedeeltelijk)	afhankelijk	
zijn	van	de	Skewiel	Mobiel	konden	dus	onmogelijk	alle-
maal	tegelijk	naar	de	test	komen.	Dit	heeft	als	gevolg	dat	
alleen	bewoners	van	de	locatie	van	Skewiel	in	de	gele-
genheid	waren	om	te	komen.	
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Resultaten

De respons voor het gedeelte over interesses is erg klein, 10 personen hebben de enquête ingevuld. Omdat dit maar 
een kleine steekproef is zullen de resultaten genuanceerd moeten worden. De resultaten zullen niet als harde cijfers 
beschouwd worden. De  die uit de enquête gekomen is zal gebruikt worden als  van de interesses 
die de doelgroep zou kunnen hebben.

Vergelijking  proefpersonen tussen onderzoek 2010 en 2012

 
 2010

 Gebruikers in aantallen    Gebruikers in aantal  %  
2012

  percentage  
50-55   -    0    -   0 
55-60   1    4    -   0 
60-65   1    4    -  0
65-70   -    0    -   0 
70-75   5    20    -   0 
75-80   4    16    -   0 
80-85   6    24     5  50 
85-90   5    20     3  30 
90-95   3    12    2  20 
 Totaal 25      Totaal 10 

waarden  (zeer) eens  neutraal  oneens   niet beantwoord
 duurzaam  6  1  1  2 
 veilig   5  0  2  3 
 herkenbaar  4  1  1  4 
 betrouwbaar  6  0  1  3 
 gemak   9  0  0  1 

 medemens helpen  4  0  1  5 

vrije 
 breien     4     
 boek     3     
 handwerken    2     
 puzzel (cryptogram, woordzoeker)   2     

 Skewiel    2  met vriendinnengroep ‘de lollige tafel’

 wandelen    1     
 georganiseerde 
        
 niet ingevuld door: 2 personen      
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Tijdens	het	onderzoek	van	april	2012	werden	de	volgen-
de	antwoorden	gegeven	op	de	vraag:	Op	welke	manier	
hoorde	u	voor	het	eerst	van	de	service?

    Aantal
Mededelingenblad  3
Ik	was	betrokken	bij	introductie	2
flyers	 	 	 	 1
familie    1
dienstencentrum  1
niet beantwoord  3
Totaal    11

Welke	bestemmingen	zou	u	graag	toegevoegd	zien?	 	
    Aantal %
Tytsjerk	over	de	spoorlijn	 0	 0
Hurdegaryp   3 27
Grote Wielen   2 18
Bûtenfjild	 	 	 1	 9
Damwâld   3 27
  
Anders,nl:		 Aantal	 	
wiens  2 
burgum  2 
Veenwoud 1 
Hogebeint 1 

 
 
 
tv	(meerdere	mogelijk)	 	 	 	
	 NOS	journaal	 	 4	 	
	 debatten/politiek	 3	 	
 nl 1   2  
 gespreks programma’s 2 de 5e dag op EO
 muziek    1 andre rieu
	 soap	belgie	(toneelstuk)	1	 	
 nl 2   1  
	 spelletjes	 	 1	 lingo
	 ziekenhuisserie	 	 1	 ingang	oost	EO
	 Omrop	Fryslan	 	 1	 	
 GP tv   1  
     
	 kijk	niet/nauwelijks	tv	 1	 	
	 niet	ingevuld	door:	2	personen	 	 	

Tijdschrift
       
libelle   2     
margriet  2    
radio/tv blad  2 visie EO    
bladenruil	(wisselt)	 1	 	 	
PCOB	 	 	 1	 maatschappelijke	organi	
	 	 	 	 satie	senioren
plus   1 50 + nieuws en interes  
    ses 
anbo	 	 	 1	 belangenorganisatie	se	 	
    nioren 
     
niet	ingevuld	door:	3	personen	 	 	 	 	
    
Leest liever boek 1    
leest niet  1    
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3. Bedrijven Trynawalden
Gytsjerk
Super de Boer
Ijsbaan
Fahner Groente & Fruit
Bakker van den Berg
Bloemenhuis t Paradijske
Brassserie de Canterlanden
Chinees Indisch Restaurant Oriental
Drogisterij van der Kooi
Groene vakwinkel Sikma
Mitra Slijterij
Albert Heijn
Pedicure TJ. R. Krijgsman
René van Dijk 
Sita’s 
Slagerij R. Rijpma & zn.
Winkelcentrum
Kloosterman natuurvoeding
Bibliotheek
Kapsalon Vonk
Fair Hypotheken

Oentsjerk
Bob Clubhuis/buurthuis
Skewiel Trynwalden
Voetbal/sportvelden
Spar Supermarkt
Slagerij Bauke Talsma
Ambachtelijke Bakkerij Braaksma
Anja’s Bloemwerk
Brasserie Stania State
Café het wapen van Friesland
Anime Hair en Beauty Style
Haarsalon Bina
Restaurant de Trochreed
Verduijn Elektro
Zorgboerderij Moai Seldsum
Rengers mode
Bram Joustra
Winkelcentrum
Kapsalon Henny
Kerstmarkt Wijns

 voor fysio- en manuele therapie Giesberts
Fysio Turks.

Huisartsenmaatschap Trynwalden (ook apotheek)
Maatschap  Oenkerk

Ryptsjerk
Kaasboerderij Johannahoeve
Vinoteca Il Casale (Wijnhandel, Kookworkshops etc.)
De vertakking (groenhandel)
Restaurant Frouckje State

Aldtsjerk
Cafe Moarkswal
Horloge- en klokkenmaker  Talsma
W. van der  Miedema Pedicuresalon
Wijnmakerij de 

Onbekend
Cafe/zalencentrum de Viersprong

Burgum
Lampers schoenen
gemeentehuis

Hurdegaryp
Friesland Bank (kan nu met bus)
Zangverenigingen UDI en Laudamus
Vrouwenvereniging BvPF
 
bron: 
29. Zakenclub Trynwalden, 2012, -

clubtrynwalden.nl/bedrijven, bezocht 5 juni 2012
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4. Huidige bestemmingen

Bron:	(2)	Onderzoek	2010
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Sociale contacten

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau, -
derzoek 2006

Vrijwilligerswerk 
 

 
Bron: POLS, vrijwillige inzet 2007
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6. Checklist communicatiemiddelen:

A
-	Advertentie
-	Affiche
- Agenda
-	Ansichtkaart

B
- Ballonnen
- Banieren
- Banner
-	Bedrijfsfilm
-	Bedrijfsbezoeken	
- Beleidsnota
- Beurs
- Billboard
- Blog
- Boek
-	Boekpresentatie
- Brief
-	Briefing
-	Brochure
- Busreclame 

C
- Cadeau
-	Checklist
-	Coaching
-	Commercials	(Radio,	tv,	internet)
- Cursus

D
- Dagbladreclame
- Debat
- Direct mail
-	Discussiebijeenkomsten
- Discussieforum
- Displays
- DVD

E
- E-mail
-	Evenementendrukwerk	(promomateriaal	zoals		t-shirts,	
vlaggen,	waterflesjes)
- Events
-	Expositie
- E-zine

F
-	Factsheet

-	FAQ’s	(Frequently	Asked	Questions)
-	Festival
-	Films,	video’s
-	Foto
-	Free	publicity

G
- Games
- Gesprek

H
- Handleiding
- Helpdesk
-	Huis-aan-huis-folders
-	Huis/bedrijfsbezoek
-	Huisstijl	

I
- Infobalie
-	Informatiemarkt
-	Informatiepanelen
-	Informatiepakket
-	Informatietelefoon
- Infotainment (tv-programma’s waarin product of dienst 
wordt	gepresenteerd)
- Intranet
-	Introductieprogramma
-	Introductiemap

J
-	Jaarverslag
-	Jingle
-	Jassen

K
- Kalender
- Kerstkaart
-	Kleding	(petten,	jacks,	T-shirts)
-	Koffieautomaatbeker

L
- Lespakket
-	Lichtkrant
- Lobby

M
- Mededelingenbord
-	Muziek:	jingles
-	Muziek:	liedjes
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N
- 
- Nieuwsbrief

O
-  (denk aan geluidswagens of 

P
- Persbericht
- 
- Persrondleiding
- Persoonlijke benadering
- Persoonlijke verkoopgesprekken
- Personeelsblad
- Poster
- 
- Probeerexemplaar

Q
- Q & A  & answer)
- Quiz

R
- 
- 
- Rondetafelgesprek
- Rondleiding

S
- Sample (probeerverpakking)
- SMS
- Spandoek
- Speech
- Sponsoring
- Spreekbeurtmaterialen
- 
- Studiedag

T
- Telefoon
- Teletekst
- Tentoonstelling
- Theatervoorstelling
- 
- Toespraak
-  (e.a. social media)

U

- Uitstapjes

V
- Vergaderingen
- Video’s en 
- Videoscherm
- Vlaggen
- Voicemail

W
- Website
- Werkontbijt 
- Werkoverleg

bron:  De wilde Zeeuw, 
www.dewildezeeuw.nl/voorpagina/andere-onderwer-

 



101

7. Kleurgebruik
Rood
- STOP of verboden
- Bloed, agressie
- Liefde
- Warmte
-	 Levenskracht	(hart)
- Woede
-	 Goddelijke	vuur
-	 Luxe	(kleur	van	adel)
-	 Rode	vlag	vd	vrijheid,	arbeidersbeweging	en		 	
 communisme
- Hel 
-	 foutcorrectie

Blauw
- Rustgevend
- Water
-	 Lucht
- Koelte
-	 Sympathie
- Harmonie
-	 Vriendelijkheid/vriendschap
-	 Verte/oneindigheid,	onbegrensde	dimensie
- Trouw
- Verlangen
-	 Fantasie
- Ontspanning
-	 Verstand/wetenschap
-	 Nauwkeurigheid/stiptheid
-	 Eeuwigheid
- Blauw bloed

Groen
-	 Doorgaan	(stoplicht),	toegang
- Natuur
-	 Kleur	van	het	leven
- Heilige kleur islam
- Lente
-	 Iets	prils	(groentje,	zo	groen	als	gras),	jeugd	of	
onrijpe
- Hoop
- Kleur Heilige Geest
-	 Fris
-	 Zuur	(appel)
- Gezond
- Gifgroen
- Groene demonen van europa
-	 Rustgevende	middenweg	(blauw	lijkt	ver	weg,		 	
	 rood	lijkt	dichtbij,	groen	zit	ertussenin)
-	 Groene	tafels	(casino,	deftige	locatie)

-	 Milieubeschermers/milieuactivisten
- Groen is de aangenaamste kleur om lang naar te  
	 moeten	kijken

Oranje
-	 Waarschuwing
- Holland
- Sinaasappel
- Goedkoop
- Opdringerig
- Plezier
-	 Vrolijk
- Gezellig
- Energie
- Kleur van verandering
-	 Kleur	v	boeddhisme
-	 Veiligheidskleur	->	helmen,	hesjes

Geel
-	 Gevaar/giftig
-	 Blijheid
- Ontspanning
-	 Licht
-	 Inzicht
-	 Rijpheid
-	 Hisorie:	verworpen	persoon
-	 Gierigheid
-	 Egoïsme
- Zuur
-	 Azië:	gelukzaligheid,	wijsheid,	roem	en	hoogste			
	 beschaving
-	 Voor	Europa	kan	Azië	het	gele	gevaar	vormen

Roze
- Zoet
-	 Meisjes/vrouwelijk
-	 Schattig
-	 Zacht
-	 Kinderlijk
-	 Romantiek
- Homoseksualiteit

Wit
-	 Volmaaktheid
- Goed
-	 Begin/verrijzenis
-	 Schoon
-	 Onschuld
-	 Rouw	->	afzien	van	uiterlijk
-	 Reincarnatie
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Algemeen
- Waarheid
- Doden en geesten
- Statuskleur:  boord
- Bruidsjurk

 gezien: 
- Zakelijkheid
- Licht

- Leegte/ onbekende
- noorden

Purper
- macht
- luxe (dure grondstof)
- kleur van bisschoppen
- kleur van de boete
- ijdelheid

- modieus
- magisch
- decadent

Zwart

- anarchisme

- dood, einde
- zwartgallig
- vuil
- gemeenheid
- ongeluk
- kleur van geestelijkheid
- afstandelijk 
- individueel
- in de oudheid zwarte bruidsjurk
- vruchtbare grond
- zwart werken

 idealen
- zwaarte
- klein (ruimte)
- overheersend

Goud
- rijkdom
- trots
- blindheid en overvloed
- goddelijkheid
- schilderkust
- bestendigheid -> trouwring
- geluk/ideale

- feestelijk
- roem

Bruin

- luiheid
- gemoedelijkheid 
- geborgenheid
- burgerlijk
- bruin kleurtje door de zon
- bruine kleding –> arm want ongeverfd
- domheid
- vergankelijkheid
- moeder aarde

 
Grijs
- onvriendelijk
- somber
- kleur van de theorie
- griezelig
- onverschillig
- neutraal -> tussen zwart en wit
- ouderdom
- vergeten
- verleden
- armoede en bescheidenheid
- minderwaardig
- geheim

Zilver
- Sieraden
- Maan
- Terughoudend -> spreken is zilver
- Koel
- Afstandelijk
- Kwikzilver -> zwart als niet in beweging

 

Bron:

5. E. Heller, De psychologische werking van kleuren
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9. Gestalt wetten

Wet	van	Pregnantie

Dit	is	de	basiswet.	Sommige	prikkels	van	een	figuur	wor-
den	naar	de	voorgrond	gehaald	terwijl	anderen	op	de	
achtergrond	geplaatst	worden.	De	wet	van	Pragnanz	zegt	
dat	de	mens	gedreven	wordt	om	zo	goed	mogelijk	een	
geheel	te	vorm.	Er	worden	dus	dingen	gegroepeerd		vol-
gens de regelmaat van voorkomen, een bepaalde orde 
en eenvoud en symmetrie.

Aanwijzing:	verminder	het	aantal	elementen	in	een	ont-
werp.	Symmetrische	vormen	worden	als	eenvoudig	en	
stabiel erkend, maar ook als minder interessant. Symme-
trie	wordt	gebruikt	als	efficiëntie	belangrijk	is	en	als	de	
interesse gewekt moet worden wordt assymetrie toege-
past.

Wet	van	nabijheid

Voorwerpen	die	bij	elkaar	staan	worden	gegroepeerd.	Dit	
wordt toegepast in teksten. Woorden worden van elkaar 
gescheiden	door	spatie’s,	alinea’s	worden	gescheiden	
door witregels. Op deze manier worden delen afgeba-
kend.

Wet	van	gelijkheid

Voorwerpen	met	een	gelijkenis	worden	gegroepeerd.	
Deze	gelijkenis	kan	betrekking	hebben	tot	verschillende	
aspecten.	Vorm,	kleur,	figuur	en	grootte	kunnen	ele-
menten	zijn	waarop	gegroepeerd	wordt.	Door	deze	wet	
vermindert	de	complexiteit	en	worden	bij	elkaar	horende	
onderwerpen	versterkt.	Het	sterkste	effect	is	die	van	
kleur.	Als	er	weinig	verschillende	kleuren	gebruikt	wor-
den	roept	dit	de	sterkste	groepering	op.	Gelijkheid	van	
vorm	is	de	zwakste	methode.	Deze	methode	zou	alleen	
gebruikt	moeten	worden	als	de	kleur	en	afmeting	van	de	
elementen	hetzelfde	zijn.

Wet van de symmetrie

Dingen die een symmetrie vertonen worden als een op-
zichzelfstaand	iets	waargenomen.	Bijvoorbeeld	tekst	die	
tussen	haakjes	staat	wordt	visueel	gegroepeerd	als	een	
losse	tekst.	Symmetrische	vormen	worden	eerder	als	fi-
guur	dan	als	achtergrond	waargenomen,	dit	betekent	dat	

ze	meer	aandacht	krijgen	en	beter	onthouden	worden	
dan	andere	elementen.	Ook	zijn	symmetrische	vormen	
eenvoudiger	dan	assymetrische	wat	een	voordeel	is	bij	
herkenning	en	onthouden.	Symmetrie	wordt	als	het	be-
langrijkste	aspect	van	schoonheid	beschouwd.	Een	sym-
metrisch	gezicht	wordt	ook	mooier	gevonden	dan	een	
asymmetrisch	gezicht.

Wet	van	de	sluiting

Een	samenstelling	van	gesloten	vormen	wordt	het	eerst	
bekeken.		Mensen	neigen	er	naar	afzondelijke	elemen-
ten	te	zien	als	één	herkenbaar	element	in	plaats	van	
afzonderlijke	elementen.	Deze	neiging	zorgt	ervoor	dat	
beelden	zelf	opgevuld	worden.	Als	afzonderlijke	vormen	
in	een	vierkant	staan	wordt	eerst	het	vierkant	opgemerkt	
en	daarna	pas	de	afzonderlijke	elementen.	Dit	effect	is	
het	sterkst	als	en	herkenbare	patronen	zoals	geomatri-
sche	vormen	dicht	bij	elkaar	geplaatst	zijn.	Door	ontwer-
pers	kan	dit	principe	toegepast	worden,	zo	hoeven	bij	
een	ontwerp	niet	alle	lijnen	en	contouren	worden	inge-
vuld	om	toch	duidelijk	en	effectief	te	blijven.

Wet	van	de	continuÏteit

Deze	wet	lijkt	op	de	wet	van	de	verdichting.	De	hersenen	
maken	het	geheel	af.	Bij	de	continuïteit	betreft	het	echter	
geen	vormelementen	maar	patronen.	Op	een	lijn	gele-
gen elementen worden waargenomen als een afzonder-
lijke	groep.	Ze	vertonen	meer	samenhang	dan	elementen	
die	niet	op	een	lijn	liggen.

Wet	van	dezelfde	richting

Deze	wet	heeft	betrekking	tot	elementen	die	in	bewe-
ging	zijn	of	die	een	richting	hebben.	Elementen	worden	
als	groep	waargenomen	als	ze	dezelfde	bewegingsrich-
ting	hebben.	Ook	elementen	in	een	bepaalde	richting	
en	de	elementen	in	een	tegengestelde	richting	worden	
gegroepeerd.
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Algemeen
Wet van dezelfde plaats

Deze wet is later toegevoegd aan de voorgaande  
De inleiding van een tekst wordt onderscheiden van de 
hoofdtekst puur doordat deze  beschouwd eer-
der geplaatst is.

Wet van verbinding

Als eenobject bijvoorbeeld met een lijn met een ander 
object verbonden wordt zullen deze twee objecten door 
de hersenen gegroepeerd worden.

Figuur/achtergrond

Door de bovengenoemde  wordt er in het brein 
onderscheid gemaakt tussen een  en de achter-
grond. Als er geen duidelijk beeld is wat de achtergrond 
of het  is, wisselen twee waarnemingen zich af. Dan 
wordt  en  afgewis-
seld.

 

 Hierarchie

 De onderstaande aspecten bepalen of een object 
als  of achtergrond waargenomen wordt.

- Omvang of uitgebreidheid
- Contrast
- Beweging
- Herhaling
- intensiteit

Bron:  aspecten van het vormgeven, Dirk 
Laurent
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10. Opzet terugkoppeling plus resultaten

Verslag test 20 augustus

Doel

Het	doel	van	dit	moment	van	terugkoppeling	is	het	
achterhalen	van	de	uitstraling	van	de	drie	verschillende	
concepten.	In	een	eerdere	fase	van	het	onderzoek	is	
gebleken dat de service voor bepaalde waarden staat, 
worden	deze	waarden	juist	gecommuniceerd	door	de	
vormgeving?

Locatie

De	proefpersonen	zijn	aangesproken	op	een	drukke	
voetgangersweg.	Op	het	moment	van	de	proef	was	er	
een	markt	gaande	en	op	de	kruising	bevindt	zich	ook	een	
supermarkt. Veel passanten dus.

Ook	is	er	een	grote	verscheidenheid	aan	mensen	aanwe-
zig.	Iedereen	heeft	immers	levensmiddelen	nodig.	Rond-
om	de	supermarkt	en	op	de	markt	bevinden	zich	mensen	
van	verschillende	bevolkingsgroepen,	met	een	verschil-
lend	intelligentieniveau	en	uit	verschillende	culturen.

Proefpersonen

De	groep	waarop	deze	proef	gericht	is,	is	de	directe	
omgeving	van	de	doelgroep.	Mensen	vanaf	30	jaar	oud	
kunnen	de	kinderen	van	de	doelgroep	zijn.	Ook	buren	
en	medewerkers	van	club,	vereniging	of	andere	instantie	
vallen	vaak	in	deze	leeftijdscategorie.

Materiaal/Vragen

De	proef	is	met	opzet	kort	gehouden.	Het	zou	optimaal	
zijn	als	voorbijgangers	de	vormgeving	van	Skewiel	Mobiel	
in een split second kunnen interpreteren. Voor elk con-
cept	is	een	logo,	flyer	en	website	vormgegeven.	Er	zijn	
drie vragen gesteld. Welk product of dienst denkt u dat 
dit	bedrijf	levert?	Welke	uitstraling	heeft	de	vormgeving?	
En	in	welke	leeftijdscategorie	zou	de	doelgroep	zijn	van	
een	bedrijf	met	een	dergelijke	uitstraling?	Bij	de	vraag	
over de vormgeving kon men steeds kiezen tussen twee 
uitersten:	nationaal	of	regionaal,	zakelijk	of	vriendelijk,	
afstandelijk	of	uitnodigend?	Ook	konden	mensen	nog	
overige	opmerkingen	kwijt.

Methode

De	manier	die	gekozen	is	om	dit	te	achterhalen	is	als	
volgt.	Om	er	achter	te	komen	of	bepaalde	waarden	ge-
communiceerd	worden	zijn	de	vragen	gesteld	aan	men-
sen	die	de	service	niet	kenden.	Op	die	manier	hebben	
de	proefpersonen	totaal	geen	voorkennis.	Andere	hints	
zoals	de	naam	‘Skewiel	Mobiel’	en	een	tekst	die	het	ka-
rakter	van	de	service	kunnen	verraden	zijn	achter	wege	
gelaten. In de voorbeelden die de proefpersonen voorge-
legd	zijn	is	gebruik	gemaakt	van	een	Lorem-Ipsum-tekst	
zodat de mensen niet in de tekst gingen zoeken naar 
aanwijzingen	en	hierdoor	niet	worden	afgeleid.	De	men-
sen	kennen	de	naam	Skewiel	waarschijnlijk	niet,	maar	
het	‘mobiel’-	gedeelte	verklapt	ook	al	veel.	In	plaats	van	
de	naam	Skewiel	Mobiel	in	het	logo,	op	de	website	en	de	
flyer	zijn	dus	ook	woorden	uit	het	Latijn	gebruikt	net	als	
in de Lorem-Ipsum-tekst.

Elke	proefpersoon	heeft	maar	één	concept	gezien.	Dit	
is	gedaan	met	de	volgende	reden.	Als	men	bij	concept	
één	denkt:	dat	autootje	heeft	een	stekker,	het	gaat	over	
electrisch	vervoer!	En	bij	concept	twee	is	geen	enkele	
verwijzing	naar	duurzaamheid,	maar	er	is	weer	een	auto	
weergegeven	dan	zal	de	associatie	van	electrisch	vervoer	
weer gemaakt worden. Er is dan voorkennis vergaard 
door	het	zien	van	eerdere	concepten	en	doordat	er	
vragen gesteld worden weet de proefpersoon waar de 
ondervrager in geinteresseerd is, de proefpersoon is niet 
objectief	en	zonder	voorkennis	meer.

Een	volgende	test	zal	de	concepten	onderling	vergelijken.
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Algemeen
groen    
vervoer  anders dan vervoer elektrisch niet  elektrisch  
3  6   8   1   

zakelijk  vriendelijk    
2  7    

3  6                        0     
     
afstandelijk of neutraal uitnodigend    
2 7
    
kinderen jongelui             volwassenen  30+ ouderen anders 
 1  4                        1    Geen  jonge kinderen         

40+ 2x 
verbeterpunten:     
personenvervoer, regionaal    
     
goed:     
groen, vriendelijk en uitnodigend    
ook  want je wil geen oubollig  uiterlijk   

geel     
     
vervoer  anders dan vervoer elektrisch niet  elektrisch  
5  4   9   0   

zakelijk  vriendelijk    
3  6    

6  3  0   
     
afstandelijk of neutraal  uitnodigend    
2    7    
kinderen jongelui  volwassenen 30+ ouderen anders 
0  5  2   0  volwassenen en kleine kinderen

         alle 
     
verbeterpunten:    
personenvervoer, regionaal   
     
goed:    
elektrisch, vriendelijk, uitnodigend   

 enige misser is volwassenen en kleine kinderen  
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blauw     
vervoer		 anders	dan	vervoer	 elektrisch	 niet	elektrisch	 	
8  1   4  5  

zakelijk	 	 vriendelijk	 	 	 	
5  4    
nationaal	 regionaal	 internationaal	 	 	
8  1    
     
afstandelijk	of	neutraal	 uitnodigend	 	 	 	
5   4    
kinderen	 jongelui		 volwassenen	30+	 ouderen	 anders/niet	af	te	leiden
0  0  6   0  3 
     
     
verbeterpunten:	 	 	 	 	
elektrisch/groen,	regionaal,	uitnodigend,	vriendelijk	 	 	 	
     
goed:	 	 	 	 	
leeftijd,	vervoer		

opmerking:	weg	lijkt	snelweg!!	 	
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Algemeen
Verslag test 24 en 25 augustus

De concepten die zijn ontstaan na de vorige test zullen nu getoetst worden door de doelgroep. Het doel is om er 
achter te komen welke  de doelgroep het mooist vindt. Ook is het belangrijk te achterhalen wat wel of niet goed 
zichtbaar en leesbaar is voor de doelgroep.

Deze test is opgedeeld in twee delen: Één deel vindt plaats in Friesland, het andere in Kampen. Beide proeven zullen 
gehouden worden onder de doelgroep in een zorginstelling.

Proefpersonen

De proefpersonen zijn te verdelen in twee hoofdgroepen: mensen die de service of Skewiel kennen en mensen die 
de service en Skewiel niet kennen. De groep onbekenden wordt in zorginstelling de Vijverhof in Kampen naar hun 
mening gevraagd. De bekenden van de service bevinden zich in de Trynwalden en worden in de Heemstra State en 
omgeving ondervraagd. De groep bekenden wordt nog onderverdeeld in gebruikers en 

Materiaal/vragen

Bij deze test hebben alle proefpersonen drie concepten te zien gekregen, want het is de bedoeling ze met elkaar te 
vergelijken. De proefpersonen kregen drie  met dezelfde auto tezien, tot zover zijn de  iden-

 Wat verschilde is de  op de auto’s waarvan drie varianten zijn. De groep bekenden kreeg een Ske-
wiel Mobiel met  te zien en de groep onbekenden kregen een  met een Citroën C3 te zien, een 
grote personenauto. Dit is gedaan omdat de groep onbekenden verteld werd over de service, maar zij het autootje 
niet kennen.

Omdat de auto nogal een aparte vormgeving  zou de groep proefpersonen die er onbekend mee zijn alleen op 
het gekke autootje gefocused kunnen zijn, terwijl de nadruk juist ligt op de vormgeving die er op moet komen. Ook 
zal de huidige Skewiel Mobiel in de nabije toekomst vervangen worden dus moet de vormgeving ook op een auto 
met een wat meer standaard auto goed uit de verf komen.

Ook zijn er drie folders naast elkaar weergegeven in dezelfde  als de drie  Van de folders 
zijn een normale  en een  variant weergegeven. Met opzet is een weergave van websites in dezelfde 
concepten achterwege gelaten omdat de proefpersonen dan te veel  moeten overzien.

Voor zowel de  als de folders werden de volgende vragen gesteld: Welke vindt u het mooist en waarom? 
En welke kunt u het best lezen of is het duidelijkst en waarom? Vervolgens zijn vragen gesteld over de uitstraling en 
sfeer van de concepten en of er nog dingen aan ontbraken.

Methode

Zoals eerder verteld onder het kopje ‘Proefpersonen’ zijn er twee groepen te onderscheiden: de bekenden en onbe-
kenden met Skewiel en de Skewiel Mobiel service. 
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De bekenden hebben allen gebruik gemaakt van de ser-
vice of werken als  Dit gedeelte van de groep 
kan goed vertellen of de concepten bij Skewiel en de 
waarden die bij Skewiel horen passen. Deze groep is ook 
gevraagd welk concept hen het meest aansprak.

De onbekenden van skewiel kunnen iets vertellen over 
de duidelijkheid en herkenbaarheid van de concepten. 
Ook hen is gevraagd welke concepten het meest aan-
spraken.

 

Er is afgezien van het idee om ook het overbrengen van 
de waarden op de Skewiel-onbekenden ook te testen, 
omdat de test dan te uitgebreid zou zijn. Tijdens de 
waarden-test kan, net als op de test op 20 augustus, 
maar 1 concept per proefpersoon getoond worden. Dit in 
tegenstelling tot de vraag naar de smaak waar 3 concep-
ten met elkaar vergeleken worden. Een  van 
deze twee zou voor een te uitgebreid en te lange onder-
vraging zorgen waarbij er verwarring kan ontstaan voor 
de proefpersoon. Vandaar dat er is afgezien van het idee 
om deze twee testen te combineren.
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Algemeen
niet gebruikers  

GEEL  BLAUW  GROEN  maakt niet uit
mooi  2  4  4 
duidelijk 4  3  1  2
leesbaar 4  2  2  2
vriendelijk 2  2  4  2
       
geel: best leesbaar   
groen: vriendelijkst   
opvallend: mooi ong gelijk verdeeld, duidelijk geel en blauw

gebruikers      
  GEEL  BLAUW  GROEN  maakt niet uit
mooi  2  1  6 
duidelijk 6  2  1 
leesbaar 4  1  2  2
vriendelijk 3    5  1
passend 3  1  5 

groen: mooist, vriendelijk en beste passend  
geel: duidelijkst en best leesbaar, ook redelijk op vriendelijk en passend
     
     
allen: redelijk leesbaar, minimaal 3 = ongeveer gelijk verdeeld 
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Er is nog een kleine herhalingstest gedaan voor het toetsen van de waarden. In dezelfde  op de markt, en met 
dezelfde opzet zijn 12 mensen gevraagd. De resultaten zijn eenduidig genoeg om aan te nemen dat de resultaten 
voor een grotere proef hetzelfde zouden zijn.

GROEN   
vervoer  anders dan vervoer elektrisch niet elektrisch 
4  0   3  1

zakelijk  vriendelijk  
0  4  

0  4  0 
   
   
geel   
vervoer  anders dan vervoer elektrisch niet elektrisch 
4  0   4  0

zakelijk  vriendelijk  
0  4  

 
0  3  0  1
   
   
blauw   
vervoer  anders dan vervoer elektrisch niet elektrisch
4  0   3  1

zakelijk  vriendelijk  
2  2  

 
2  1  1  0

 

27 Augustus
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Inhoud
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Inhoud
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