\CO-CREATIE SESSIE

SPEEDSOLVING MARITIME CO-CREATIE

VAREN DOE JE SAMEN

Rapportage van de sessies d.d. 3 december 2013, 4 december 2013, 11 december 2013 en 12 december
2013 gefaciliteerd door Jules Dock Consultancy, ten behoeve van Varen Doe Je Samen.
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VOORWOORD
Hoe moet een voorlichtingscampagne gericht op jongeren waarmee veiligheid op het water wordt vergroot eruit zien?
Deze vraag werd voorgelegd aan ruim 40 Hbo-deelnemers1 tijdens vier SpeedSolving Maritime sessies. In dit rapport
zijn de resultaten van deze co-creatie bijeengebracht.
De deelnemers, begeleid door trainers van Jules Dock, constateerden dat een schokeffect, humor en passend in de
belevingswereld voorwaarden zijn voor een goede voorlichtingscampagne gericht op jongeren. Belangrijk is dat door
middel van de campagne jongeren aan het denken worden gezet over de gevaren op het water. Social media
gekoppeld aan verfrissende technieken zijn goede methoden om de aandacht van jongeren te trekken. De boodschap
van de campagne moet duidelijk naar voren komen, het gebruik van een slogan is hiervoor een handige methode.
In een SpeedSolving Maritime sessie werkt een multidisciplinair deelnemersteam één middag aan een vraagstuk uit
de maritieme sector. In opdracht van Varen Doe Je Samen is in het najaar van 2013 een vernieuwend geheel
ontwikkeld bestaande uit vier achtereenvolgende sessies die samen de SpeedSolving Maritime co-creatie vormen.
Tijdens de eerste sessie op dinsdag 3 december is een doelgroepanalyse gemaakt. Hoe de doelgroep jongeren
bereikt moet worden stond centraal tijdens sessie 2 op woensdag 4 december 2013. De boodschap die in een
campagne voor Varen Doe Je Samen gericht op jongeren moet worden overgedragen is ontwikkeld tijdens sessie 3
op woensdag 11 december 2013. De SpeedSolving Maritime sessie van donderdag 12 december was de laatste van
de co-creatie bestaande uit vier sessies. Tijdens deze sessie is al het werk van de voorgaande drie sessies
meegenomen, verwerkt en er is een uiteindelijk advies voor een campagne over veiligheid op het water gericht op
jongeren uitgewerkt.
Volgens de deelnemers is ‘het stoer willen doen’ het unieke gedrag dat jongeren typeert welke ten grondslag ligt van
een hoop gevaarlijke situaties op het water. Dit stoere gedrag kan leiden tot te snel en onverantwoord varen, te
makkelijk denken over de gevolgen van gevaarlijke situaties en het niet willen inzien van risico’s. Daarnaast zien de
deelnemers onervarenheid als een uniek aspect van jongeren, waardoor zij mogelijk niet weten wat de vaarregels zijn.
Daadkrachtig en juist handelen bij onverwachte risicovolle situaties zijn daar voorbeelden van. Net zoals het vaartuig
minder onder controle hebben en gevaren niet goed inschatten.
Van alcohol is algemeen bekend dat het je beoordelingsvermogen beïnvloedt. Deelnemers weten uit eigen ervaring
dat er alcoholgebruik is onder jongeren, welke mogelijk tot risicovolle situaties op het water leiden. De telefoon en
social media zijn onder jongeren belangrijk, samen met hun eigen constatering dat jongeren sneller afgeleid zijn en
minder geduld hebben kan dit zorgen voor veel afleiding. Hierdoor kan de concentratie op het varen verslappen.
Voor jongeren bestaat er een grote hoeveelheid aansprekende communicatiemiddelen. Een aantal hiervan zijn
gekoppeld aan verschillende vormen van social media zoals Facebook, Youtube en Twitter. In de eindpresentaties
van de sessies komt duidelijk naar voren dat de deelnemers adviseren om social media te gebruiken bij de campagne
voor Varen Doe Je Samen in combinatie met goed aansprekende technieken als guerrilla-acties, feesten en stunts.
Aangezien jongeren de neiging hebben gevaren te onderschatten, is het van belang dat de communicatieboodschap
duidelijk en schokkend is. Volgens de deelnemers kan dit het best gepaard gaan met humor, bijvoorbeeld bloopers;
het belangrijkste is dat men aan het denken wordt gezet.
Daarnaast constateerden de deelnemers dat een slogan veel effect heeft, omdat een slogan goed wordt onthouden,
zelfs als de betreffende campagne al jaren niet meer actief is. Bovendien kan hierdoor de boodschap in een
1
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campagne effectief worden overgebracht. Daarom hebben de deelnemers gebrainstormd over slogans, voorbeelden
hiervan zijn: “Wees goed voorbereid, dat ziet iedereen!” , “We hebben gevaren zonder gevaren” en “Ga je varen? Laat
het zien!”
Dit rapport geeft weer hoe een brede groep jongeren aankijkt tegen een campagne over veiligheid op het water en
hoe zij vinden dat het gedrag van jongeren de veiligheid beïnvloedt. Door middel van mindmaps en groepsdiscussies
hebben de deelnemers het gedrag van jongeren in kaart gebracht. Met behulp van brainstormrondes en
uitwerkingsvellen hebben zij communicatiemiddelen beoordeeld en uitgewerkt tot ideeën voor een campagne.
Daarnaast heeft iedere deelnemer voorafgaand aan de sessie een enquête ingevuld over veiligheid op het water, ook
deze resultaten zijn in dit rapport opgenomen. Tot slot zijn in de bijlagen ervaringen van de verschillende deelnemers
terug te lezen, evenals een foto-impressie.
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1: INLEIDING
1.1

DE CASUS

Een veilig gebruik van het Nederlands vaarwater is niet vanzelfsprekend; ernstige ongelukken met soms dodelijke
afloop komen helaas ook op het water regelmatig voor. Het vaarwater in Nederland wordt gebruikt door recreanten en
beroepsvaarders. Veiligheidsincidenten komen voor tussen recreanten onderling, tussen beroepsvaarders onderling,
evenals tussen recreanten en beroepsvaarders. In 2007 is het project ‘Varen Doe Je Samen’ (VDJS) opgezet dat zich
richt op zowel beroepsvaarders als recreanten op de Nederlandse binnenwateren. Dit project is een
samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, provincies en organisaties als het Watersportverbond, de ANWB en
Koninklijke Schuttevaer. VDJS wil met goede informatie de risico’s beperken die er zijn wanneer beroepsvaart en
recreatievaart elkaar tegenkomen. Om dit te bewerkstelligen is lobby voor adequate regelgeving erg belangrijk.
Daarnaast is het nuttig om betrokken overheden over oplossingen die mogelijk zijn bij aanpassingen in de
infrastructuur te informeren en te adviseren. Tot slot is een derde belangrijk middel het inzetten van communicatie met
de doelgroep. Door informatieverstrekking en waarschuwingen kunnen vaarweggebruikers alert worden gemaakt.
Hoewel er miljoenen mensen ieder jaar één of meerdere keren op het water terug te vinden zijn als recreant of
sporter én van alle vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders 23% betrekking heeft op watersport en waterrecreatie, aldus
de brancheorganisatie HISWA, is er echter onvoldoende draagvlak voor een nationale campagne. Dit omdat veel
waterweggebruikers slechts incidenteel op het water te vinden zijn en daarnaast het aantal veiligheidsincidenten die
jaarlijks plaatsvinden beperkt zijn, zeker in relatie tot bijvoorbeeld spoor of weg. Aan VDJS is de uitdaging om met
weinig middelen de juiste waterweggebruikers te bereiken met waarschuwingen en informatie. Twee belangrijke
doelgroepen zijn hierin te onderscheiden: Beroepsvaarders en Jongeren.
In de bestaande campagne voor de veiligheid op het water is de doelgroep jongeren nog onderbelicht gebleven.
Jongeren als doelgroep bereiken is van wezenlijk belang voor een duurzaam succes in een voorlichtingscampagne
van VDJS. Het aantal recreatieve waterweggebruikers is simpelweg te groot om in zijn geheel te bereiken. Met de
middelen van VDJS kunnen waarschijnlijk duizenden tot tienduizenden Nederlanders bereikt worden. Het is daarom
van belang dat de Nederlanders die in een campagne bereikt worden intensieve waterweggebruikers 2 zijn en een
verhoogd risico op veiligheidsincidenten hebben. Jonge waterweggebruikers van 16 tot en met 25 jaar zijn een
doeltreffende afbakening zijn zullen de doelgroep vormen.

1.2

SPEEDSOLVING MARITIME CO-CREATIE

Tijdens deze SpeedSolving Maritime co-creatie hebben vierenveertig deelnemers tussen de 18 en 25 jaar oud zich
gedurende vier sessies bezighouden met het ontwerpen van een communicatieplan gericht op jongeren (bijlage 1).
Binnen deze co-creatie heeft elke sessie zich op een ander aspect van het uiteindelijke communicatieplan gericht.
Deze verschillende ideeën zijn tijdens de laatste sessie samengevoegd in een advies voor VDJS. Daarnaast is iedere
sessie gestart met een dataverzameling door middel van een enquête; aan de deelnemers werden individuele
stellingen voorgelegd. Om de kwaliteit van de uitkomsten te waarborgen is tijdens elke sessies de data op eenzelfde
verzameld (bijlage 2). Naast de reguliere deelnemers zijn voor de verschillende sessie deelnemers geworven die
affiniteit hadden met het vraagstuk. Elke student heeft een individueel verslag over de ervaringen van de sessie
opgesteld (bijlage 3). Een impressie van de co-creatie is te zien in bijlage 5.

2

Het gaat bij intensieve waterweggebruikers niet om beroepsvaarders. Deze vallen onder een andere doelgroep.
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2: METHODE
2.1

ENQUÊTE

In overleg met Sandhia Gokoel, projectleider VDJS namens Rijkswaterstaat, is aan de deelnemers een enquête
voorgelegd. Dit om een beeld te krijgen over hoe jongeren aankijken tegen veiligheid op het water en de rol van de
overheid bij het handhaven van veiligheid. De enquête werd bij aanvang van iedere sessie uitgevoerd, alle
deelnemers hebben de enquête ingevuld. De enquête bestond uit 10 stellingen en vragen die een beeld geven. De
volgende vragen en stellingen kwamen in de enquête naar voren:
1. Heb je ooit gebruik gemaakt van het vaarwater als recreant?
2. Watersport is een belangrijk onderdeel van Nederland waterland.
3. Vaarweggebruikers met een economisch belang hebben altijd voorrang op vaarweggebruikers zonder
economisch belang.
4. Veiligheid op het water is de verantwoordelijkheid van de overheid.
5. Het dragen van een reddingsvest is een overbodige maatregel als je te water gaat.
6. Een veiligheidscampagne voor op het water is overbodig aangezien er bijna geen doden vallen.
7. Alcohol en met een sloep door de Amsterdamse grachten kan prima.
8. Er mag meer reclame gemaakt worden over waterrecreatie.
9. De overheid mag zich meer bemoeien met de veiligheid op het water.
10. De ongelukken op het water zijn tot nu toe verwaarloosbaar.

2.2

DOELGROEPANALYSE

Tijdens de eerste sessie op dinsdag 3 december 2013 is een doelgroepanalyse gemaakt. Wie de doelgroep is en
welk gedrag deze doelgroep uniek maakt. Bij het maken van een campagne is het kennen van de doelgroep van
groot belang. Pas daarna kan gekeken worden hoe de doelgroep bereikt dient te worden. Daarnaast is bekeken bij
welke risicovolle situaties op het water jongeren betrokken zijn en welke unieke gedragingen en eigenschappen hier
aan ten grondslag liggen.
Het programma gedurende de middag zag er globaal als volgt uit:
13.15 uur – 14.00 uur
14.00 uur – 14.30 uur
14.30 uur – 14.45 uur
14.45 uur – 15.00 uur
15.30 uur – 16.00 uur
16.00 uur – 16.30 uur
16.30 uur – 17.00 uur
17.00 uur – 17.30 uur

Kennismaking met elkaar en met maritieme sector
Uitleg over VDJS, de co-creatie sessies en het doel van deze middag
Mindmap: wie zijn jongeren? Wat maakt hen uniek?
In kaart brengen risico’s jongeren gekoppeld aan unieke gedrag
Ideeën doelgroep pitchen voor Sandhia Gokoel
Brainstorm concepten laatste sessie
Uitwerken van ideeën en voorbereiden presentaties
Presentaties filmen voor volgende sessie

De start van de doelgroepanalyse bestond uit het in kaart brengen van jongeren. Elke student heeft voor zichzelf een
mindmap gemaakt over jongeren; wat bij hen opkwam bij het thema jongeren en wat hen onderscheidt van andere
leeftijdsgroepen. Om de doelgroep verder uit werken, om te kijken bij welke risicovolle situaties op het water jongeren
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betrokken raken, is bekeken welk gedragingen en eigenschappen jongeren uniek maken. De deelnemers zijn in drie
groepen aan de slag gegaan, elke groep heeft gebrainstormd over de vraag ‘welk gedrag maakt jongeren uniek?’.
Tijdens de laatste brainstormronde is nagedacht over de risicovolle situaties op het water waarbij jongeren betrokken
kunnen raken. Vervolgens hebben de groepen aan de hand van de eerdere brainstormrondes de mogelijk risicovolle
situaties gekoppeld aan de unieke gedragingen van jongeren. De uitkomsten over de doelgroep, hun gedragingen en
de risicovolle situaties waarbij ze betrokken raken hebben de deelnemers in de drie groepen samengevat tot een
pitch. Voor de voorbereiding van de pitch hebben de groepen gebruik gemaakt van het uitwerkvel. Na de pitch zijn de
deelnemers verder gegaan met de campagne. Met alle bevindingen over de doelgroep zijn zij per groep aan de slag
gegaan met een poster. Op deze poster hebben ze hun adviezen voor een campagne neergezet om door te geven
aan de laatste sessie van de co-creatie. Daarbij hebben ze ervoor gezorgd dat de gedragingen en de daarbij horende
risicovolle situaties op het water duidelijk naar voren komen. Ook de bevindingen over waar een campagne voor
jongeren volgens hen aan moet voldoen staan op de poster.

2.3

DOELGROEPBENADERING

Hoe de doelgroep bereikt moet worden stond centraal tijdens sessie 2 op woensdag 4 december 2013. De doelgroep
is nog steeds te groot om effectief te benaderen. Deze middag is daarom gekeken hoe deze doelgroep verder
afgebakend kan worden en zijn bestaande campagnes onder de loep genomen en is gekeken welke campagnes
onder jongeren aanslaan. Deze informatie is gebruikt om mogelijkheden voor een campagne van VDJS campagnes
samen te stellen.
Het programma gedurende de middag zag er als volgt uit:
13.15 uur – 14.00 uur
14.00 uur – 14.30 uur
14.30 uur – 14.45 uur
14.45 uur – 15.00 uur
15.00 uur – 15.30 uur
15.30 uur – 16.00 uur
16.00 uur – 16.30 uur
16.30 uur – 17.00 uur
17.00 uur – 17.30 uur

Kennismaking met elkaar en met maritieme sector
Uitleg over VDJS, de co-creatie sessies en het doel van deze middag
Brainstormronde over gedrag van jongeren
Doornemen resultaat sessie 1 – Gedrag van jongeren
Brainstormronde over communicatiemiddelen algemeen
Brainstormronde over communicatiemiddelen specifiek voor jongeren
Beoordelen van reclame campagnes algemeen en voor jongeren
Brainwriting aan de hand van uniek gedrag jongeren
Uitwerken van ideeën en voorbereiden presentaties
Presentaties

In de eerste brainstormrondes werden manieren om jongeren te bereiken in kaart gebracht. Er werd in eerste instantie
individueel gebrainstormd, waarbij iedere deelnemer voor zich op een post-it verschillende manieren opschreef. Na
enkele minuten werden de resultaten besproken, gevolgd door een tweede brainstormronde. Vervolgens werd met de
deelnemende deelnemers gekeken naar een aantal bestaande campagnes. Hierna werd deze in discussievorm
nabesproken, waarbij de deelnemers aan moesten geven wat zij van de reclame vonden. Dit gebeurde in kleine
groepen, niet iedere deelnemer zag elke reclame. Ten slotte volgde een ronde waarin reclames werden besproken die
specifiek de doelgroep probeerden te bereiken. Deze reclames werden in kleine subgroepen besproken. In de
volgende brainstormrondes werd de methode brainwriting gebruikt. Bij deze methode wordt gewerkt met een
schrijfblok met grote vierkanten. De eerste deelnemer schrijft in de eerste drie kolommen een aantal ideeën (1a tot en
met 3a). Dan wordt het schrijfblok doorgegeven. De tweede deelnemer schrijft vervolgens in de tweede rij een aantal
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ideeën, welke voortborduren op ideeën uit de eerste kolom. Zo kan een idee steeds sterker en groter gemaakt worden
door verschillende personen. De deelnemers hebben deze brainwriting methode toegepast op de volgende opdracht:
“Bedenk manieren van communicatie om jongeren te bereiken en te beïnvloeden voor deze campagne.” Op basis van
de uitwerkingen in de verschillende brainstormrondes en met behulp van de brainwriting methode hebben vier
groepen een presentatie gegeven over hun bevindingen. Deze poster presentaties werden in de SpeedSolving ruimte
aan elkaar gepresenteerd, de posters werden als inspiratie meegenomen naar sessie 3 en sessie 4.

2.4

DE BOODSCHAP

De boodschap3, die in een campagne voor VDJS gericht op jongeren moet worden overgedragen, stond centraal
tijdens sessie 3 op woensdag 11 december 2013. Na de resultaten uit de eerdere sessies te hebben bekeken is door
de trainers de focus van deze sessie vastgesteld. Tijdens de sessie over de doelgroepbenadering kwam naar voren
dat een campagne bij jongeren goed aanslaat als de boodschap van de campagne duidelijk naar voren komt en
aansluit bij de doelgroep. De deelnemers hebben deze middag bestaande campagnes onder de loep genomen. De
focus lag hierbij op de inhoud van de campagne, wat is de boodschap van de campagne en waarom komt bij de ene
campagne de boodschap wel over en bij de andere campagne niet. Daarnaast is gekeken welke boodschap(pen) in
een campagne voor VDJS naar voren moet komen. Hiervoor is gekeken naar de gedragingen en de risicovolle
situaties waarbij jongeren betrokken raken en is beoordeeld welke veiligheidstips van VDJS daarbij het beste
aansluiten.
Het programma gedurende de middag zag er als volgt uit:
13.15 uur – 14.00 uur
14.00 uur – 14.30 uur
14.30 uur – 14.45 uur
14.45 uur – 15.00 uur
15.00 uur – 15.30 uur
15.30 uur – 16.00 uur
16.00 uur – 16.30 uur
16.30 uur – 17.00 uur
17.00 uur – 17.30 uur

Kennismaking met elkaar en met maritieme sector
Uitleg over VDJS, de co-creatie sessies en het doel van deze middag
Doornemen resultaat sessie 1 en 2, aanvullen mindmap jongeren
Huidige boodschappen VDJS bespreken
Brainstorm rondes over mogelijke boodschappen in een campagne voor
VDJS
Brainstormrondes over boodschap in combinatie met campagne
Concept campagne uitwerken
Vastlegging op uitwerkvellen en voorbereiden van presentaties
Presentaties

Als eerste onderdeel van deze sessie heeft elke student individueel een mindmap gemaakt over jongeren; wat bij hen
opkwam bij het thema jongeren en wat hen onderscheidt van andere leeftijdsgroepen. Voorafgaand aan deze sessie
hebben de trainers van Jules Dock op basis van de resultaten tot dan toe een samenvattende mindmap en ´Word
Cloud´ met de belangrijkste eigenschappen van jongeren gemaakt. De deelnemers hadden als tweede opdracht de
mindmap van de trainers aan te vullen aan de hand van hun individuele mindmap. Deze aanvullingen hebben zij met
gele post-its op de juiste plek in de mindmap geplakt. In subgroepen zijn vervolgens de veiligheidstips voor de
recreatievaart van VDJS beoordeeld. Tijdens deze opdracht werden de tien tips voorgelegd. Per tip is besproken
of deze informatief, waarschuwend, of beide was. Daarna hebben de deelnemers in groepen bestaande
campagnes besproken. Om beurten noemde een deelnemer een campagne die hij of zij goed vond. Vervolgens
werd met de groep bepaald wat de boodschap van de campagne was, of deze duidelijk overkwam en of het
3

Met de boodschap wordt de informatie die een campagne wil overdragen bedoeld.
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een sterke boodschap was. Met al deze informatie zijn de deelnemers aan de slag gegaan om een boodschap
voor een campagne van VDJS te formuleren. Aan de hand van de veiligheidstips is gekeken op welk gedrag van
jongeren de veiligheidstip inspeelt en welke daarom het best overgebracht kan worden. Als laatste onderdeel hebben
de deelnemers in groep gebrainstormd over mogelijke slogans en campagnemiddelen voor VDJS.

2.5

UITWERKEN EN ADVIES

De SpeedSolving Maritime sessie van donderdag 12 december 2013 was de laatste van de co-creatie bestaande uit
vier sessies. Tijdens deze sessie is al het werk van de voorgaande drie sessies meegenomen, verwerkt en er is een
uiteindelijk advies, voor een campagne over veiligheid op het water gericht op jongeren, uitgewerkt.
Het programma gedurende de middag zag er als volgt uit:
13.15 uur – 13.45 uur
13.45 uur – 14.00 uur
14.00 uur – 15.00 uur
15.00 uur – 15.30 uur
15:30 uur – 16:00 uur
16.00 uur – 16.30 uur
16.30 uur – 17.00 uur
17.00 uur – 17.30 uur

Kennismaking met elkaar en met maritieme sector
Uitleg over VDJS, de co-creatie sessies en het doel van deze middag
Brainstormen campagne methoden
Selecteren resultaten sessie 1, 2 en 3
Bestaande campagnes analyseren
Concept campagne uitwerken
Vastlegging op uitwerkvellen en voorbereiden van presentaties
Presentaties

De eerste stap tijdens de sessie was het analyseren van huidige campagnes. De deelnemers hebben in drie groepen
zoveel mogelijk campagnes gericht op jongeren opgeschreven. Per groep hebben ze één campagne die aanslaat en
één campagne die niet aanslaat geselecteerd. Vervolgens hebben de deelnemers deze campagnes met zijn allen
geanalyseerd. Deze analyse was bedoeld om erachter te komen wat er ten grondslag ligt aan het wel of niet aanslaan
van een campagne. Er is per campagne gekeken naar wat de doelgroep is, hoe de doelgroep benaderd wordt, wat de
boodschap van de campagne is, of deze boodschap duidelijk in de campagne naar voren komt en of de boodschap
bij de doelgroep aansluit. De tweede stap van de sessie was het brainstormen over verschillende campagne
methoden. De deelnemers zijn hierbij in vier groepen opgedeeld. Eerst heeft elke student voor zichzelf zoveel mogelijk
verschillende methoden voor campagnes bedacht. Deze ideeën hebben ze in de groepen met elkaar besproken,
waarna er weer nieuwe ideeën ingebracht konden worden meer gericht op VDJS. Voor het ontwikkelen van de
concepten heeft elke student uit alle informatie afkomstig van de eerste sessie telkens de beste twee ideeën
uitgekozen; de twee belangrijkste eigenschappen, de beste twee benaderingen voor jongeren, de twee meest
risicovolle situaties waarbij jongeren betrokken raken en de beste twee boodschappen. Daarnaast hebben zij ook uit
alle campagne tips en slogans van de eerdere sessies ideeën die zij leuk vonden meegenomen. In drie groepen
hebben de deelnemers een campagnevoorstel uitgewerkt, aan de hand van de geselecteerde en eigen ideeën. De
drie groepen hebben hun campagne uitgewerkt met behulp van een uitwerkingsformulier. Na de uitwerking heeft elke
groep een presentatie voorbereid en gepresenteerd aan de mededeelnemers, mevrouw Gokoel en mevrouw Lo
Kioeng Shioe van Rijkswaterstaat.
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2.6

DE DEELNEMERS

Sessie 1 | 3 december 2013
Serap Berksan

Hogeschool Rotterdam

Commerciële Economie

Jaar 2

Marinda van Beveren

Hogeschool Rotterdam

Commerciële Economie

Jaar 2

Tom Barendregt

Rotterdam Mainport University

Scheepsbouwkunde

Jaar 2

Nicky Hoogenboom

Hogeschool Rotterdam

Commerciële Economie

Jaar 2

Frank Hordijk

Hogeschool Rotterdam

Commerciële Economie

Jaar 3

Pascal Spijkerman

Hogeschool Rotterdam

Instituut Financieel Management

Jaar 2

Enzo Hermans

Hogeschool Rotterdam

Jaar 3

Dewi van Oeveren

Hogeschool InHolland Rotterdam

Small Business and Retail
Management
Luchtvaarttechnologie

Roland Bosselaar

Hogeschool Rotterdam

Commerciële Economie

Jaar 2

Bart Schumacher

Hogeschool Rotterdam

Commerciële Economie

Jaar 2

Charlotte van der Wal

Rotterdam Mainport University

Maritiem Officier

Jaar 2

Christian van der Beek

Hogeschool Rotterdam

Instituut Financieel Management

Jaar 2

Derk van Bokkem

Hogeschool Rotterdam

Commerciële Economie

Jaar 2

John van Heteren

Hogeschool Rotterdam

Instituut Financieel Management

Jaar 2

Kevin de Bruin

Rotterdam Mainport University

Maritiem Officier

Jaar 2

Maaike van der Nol

Hogeschool Rotterdam

Commerciële Economie

Jaar 2

Martijn van Hoepen

Hogeschool Rotterdam

Commerciële Economie

Jaar 2

Michelle van der Wees

Rotterdam Mainport University

Maritiem Officier

Jaar 2

Mitchel Ruiz

Hogeschool Rotterdam

Commerciële Economie

Jaar 2

Mohammed Aarkoub

Hogeschool Rotterdam

Commerciële Economie

Jaar 2

Sabri El Ouali

Hogeschool Rotterdam

Commerciële Economie

Jaar 2

Yassine Haloui

Hogeschool Rotterdam

Commerciële Economie

Jaar 2

Patrick Gommers

Hogeschool Rotterdam

Commerciële Economie

Jaar 2

Jaar 2

Sessie 2 | 4 december 2013

Se
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Sessie 3 | 11 december 2013
Xavier Kreft

Rotterdam Mainport University

Maritiem Officier

Jaar 2

Christaan van Eck

Hogeschool Rotterdam

Commerciële economie

Jaar 2

Tim Vermeulen

Hogeschool Rotterdam

Commerciële economie

Jaar 2

Randy de Wit

Hogeschool Rotterdam

Commerciële economie

Jaar 2

Leon Wolf

Hogeschool Rotterdam

Commerciële economie

Jaar 2

Saar Berkemeier

Hogeschool Rotterdam

Commerciële economie

Jaar 2

Gino Bouwmeester

Hogeschool Rotterdam

Commerciële economie

Jaar 2

Bastiaan Ninaber

Rotterdam Mainport University

Scheepsbouwkunde

Jaar 2

Roy Rog

Hogeschool Rotterdam

Commerciële economie

Jaar 2

Clemijn Schreuder

Hogeschool Rotterdam

Commerciële economie

Jaar 2

Roeland Zijta

Hogeschool Rotterdam

Instituut Financieel Management

Jaar 2

Alex Barnhoorn

Hogeschool Rotterdam

Instituut Financieel Management

Jaar 2

Marc van der Velden

Hogeschool Rotterdam

Commerciële economie

Jaar 2

Anne Vink

Hogeschool Rotterdam

Commerciële economie

Jaar 2

Ricardo Vlot

Hogeschool Rotterdam

Commerciële economie

Jaar 2

Zifra de Vreugd

Hogeschool Rotterdam

Commerciële economie

Jaar 2

Nancy van Sonsbeek

Hogeschool Rotterdam

Commerciële economie

Jaar 2

Soufian Tanouti

Hogeschool Rotterdam

Commerciële economie

Jaar 2

Elise Spee

Hogeschool Rotterdam

Commerciële economie

Jaar 2

Sarah Bartholomé

Fontys Hogeschool Tilburg

Communicatie

Jaar 3

Lorraine Groeneveld

Haagsche Hogeschool

Communicatie

Jaar 3

Sessie 4 | 12 december 2013
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3: RESULTATEN – ENQUÊTE
Van de respondenten geeft 74% aan ooit gebruik gemaakt te hebben van het vaarwater als recreant. Wel of geen
ervaring als recreant op het water bleek verder niet van invloed op de andere negen stellingen. Watersport wordt door
81% van de deelnemers erkend als belangrijk onderdeel van Nederland, 69% vindt echter wel dat vaarweggebruikers
met een economisch belang altijd voorrang dienen te krijgen op vaarweggebruikers zonder economisch belang.
Watersport is dus belangrijk voor Nederland, maar niet belangrijker dan beroepsvaart. Ruim twee derde van de
jongeren (71%) meent dat veiligheid op het water een verantwoordelijkheid is van de overheid. Ook op de 9e vraag
gaf 86% van de deelnemers aan het eens te zijn met de stelling dat de overheid zich meer mag bemoeien met de
veiligheid op het water.
Ook bij de stelling over het dragen van reddingsvesten is er geen verschil tussen deelnemers die wel of niet ooit als
recreant van het vaarwater gebruik hebben gemaakt. Vier op de vijf deelnemers is het niet eens met de stelling dat
het dragen van een reddingsvest een overbodige maatregel is. Ook zijn veel deelnemers het oneens met de stelling
dat een veiligheidscampagne overbodig is aangezien er bijna geen doden vallen, 79% van de respondenten is het
hiermee oneens.
Jongeren vinden alcohol en varen in de Amsterdamse grachten geen goede combinatie (67%). De laatste vraag over
ongelukken op het water werd door 36% van de deelnemers als verwaarloosbaar benoemd.
Deze resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden op de enquête die te zien zijn in bijlage 1.

© Jules Dock Consultancy 2013
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4: RESULTATEN – DOELGROEPANALYSE
4.1

MINDMAP

Elke student heeft voor zichzelf een mindmap gemaakt over jongeren. Alle uitkomsten van deze mindmaps zijn
samengevoegd en geclusterd (tabel 1). Van de individuele mindmaps is één grote mindmap gemaakt (figuur 1).
Tabel 1 | Uitkomsten individuele mindmap
Omgeving
Plezier/vrije tijd
Vrienden
Familie/Ouders
Vriendje/Vriendinnetje
Netwerk

Uiterlijk
Kleding
Verzorging

Werk
Collega’s
Geld
Weinig ervaring
Bijbaan
Minimum loon

Uitgaan/Feesten
Vakanties/reizen
Weekendje of dagje weg
Winkelen
Zomer
Autorijden
Scooter
Alcohol
Nacht
Drugs
Motorbootjes
Sport

School
Opleiding/Studie
Huiswerk
Projecten
Leren

Gedrag
Ondoordachte dingen doen
Onverwachte (re)acties
Wisselende motivatie
Jong
Afleiding zoeken
Onervaren
Onverantwoordelijk
Onoplettend
Nieuwe dingen ondernemen
Asociaal

Social Media
Telefoon
Twitter
Facebook
Instagram

Figuur 1 | Mindmap doelgroep
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4.2

BRAINSTORM

De resultaten uit de verschillende brainstormrondes over uniek gedrag van jongeren zijn weergegeven in tabel 2. In
tabel 3 staan de koppelingen tussen dit gedrag en de mogelijke risicovolle situaties op het water.
Tabel 2 | Uitkomsten brainstorm ‘welke gedragingen en eigenschappen maken jongeren uniek?’
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Een ‘andere kijk’ hebben
Veel geld willen
Rijk willen worden
Status willen
Overal wat makkelijker over denken
Willen ‘ontdekken’
Ontdekken van de wereld
Vernieuwende visie op de wereld
Alles op één moment willen doen
‘Stoer’ zijn
Naar school gaan
Elk weekend uitgaan
Vrienden heel belangrijk vinden
In leuke dingen zin hebben
Eigenwijs
Alles kan, niets is te gek

Niet ouderwets/hip
Minder ingesteld op regels
Slimmer met betrekking tot technologie
Sneller
Gaan sneller met de tijd mee
Beïnvloedbaar
Jong
Afhankelijk van ouders (bijv. geld)
Onverantwoordelijk
Weinig ervaring
Anders denken
Modern
Nieuwe generatie
Gemotiveerd
Anders denken
Verfrissende ideeën

Graag erbij willen horen
Gaan met tijd mee, trends
Actief
Nonchalant
Ongemotiveerd

Overschatten zichzelf
Multi-tasken
Kritisch
Dwars
Lui

Houden van feestje/plezier
Financieel afhankelijk
Weinig stress
Vaak uit
Veel energie
Sociaal media generatie
Belang uiterlijk, mode
Zijn de toekomst
Energie
Veel energie
Fris. jong
Generatie van de sociale media
Smartphones
Veel ideeën
Jongeren zijn de toekomst
Snel herstellen
Weinig geld
Veel vrije tijd
Weinig stress
Veel energie
Bijbaan met laag loon

Tabel 3 | Koppeling risicovolle situaties en gedrag jongeren
Risicovolle situaties op het water
 Gedragingen en eigenschappen
Groep 1
Controle over vaartuig verliezen, man overboord

Aanvaring
Schrikreacties bij andere watersporters
Onwel worden

Alcoholgebruik; stoer gedrag; snelheid; risicovol; snel
afgeleid; energiek; beïnvloedbaar; ‘sociaal media generatie’;
willen ‘ontdekken’; overal wat makkelijker over denken;
onverantwoordelijk, ‘stoer’ willen zijn, alles kan, niets is te
gek
Minder ingesteld op regels, sneller, overschatten zichzelf
nonchalant, lui
Alles kan, niets is te gek; Alcoholgebruik; stoer gedrag;
snelheid; risicovol; snel afgeleid; energiek;
Alcoholgebruik

Groep 2
© Jules Dock Consultancy 2013
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Racen op het water
‘Nog even langs een tanker varen’
Controle over boot verliezen
Zonder brandstof zitten

Energiek; onverantwoordelijk; ‘stoer’ willen zijn; alles moet
snel gaan;
Onder invloed; stoer doen bij je vrienden; geen zin om de
regels te leren; roekeloos gedrag; nonchalant
Onwetend; onvoorbereid (nonchalant, lui gedrag) voor
gebruik boot
Onwetend; onvoorbereid (nonchalant, lui gedrag) voor
gebruik boot

Groep 3
Creëren van gevaarlijke situaties

Niet weten hoe te reageren
(vaar) wegmisbruik

4.3

Geen vaarbewijs/ makkelijk denken over bezit vaarbewijs;
alcohol; gebruikt sociaal media/telefoon; lage concentratie
lastige situaties; snel afgeleid;
Gebrek aan ervaring; onvoorbereid (nonchalant, lui gedrag)
Onverantwoordelijk, ‘stoer’ willen zijn, alles kan, niets is te
gek, asociaal gedrag; alcoholgebruik Groepsgedrag;
onzeker; beïnvloedbaar; situatie onderschatten of jezelf
overschatten

PITCHES

De resultaten in tabel 4 geven een samenvatting van de pitches die gehouden zijn per groep.
Tabel 4 | Samenvatting pitches
Groep 1
Welk gedrag maakt jongeren uniek?
Stoer gedrag

Onervaren

Alcoholgebruik
Makkelijk denken
Schatten gevaren niet goed in
Weten niet hoe de vaarregels in elkaar zitten.

Wat voor risicovolle situaties kunnen hieruit ontstaan?
Voorbeeld 1: Jongeren varen in meerdere bootjes, door stoer gedrag varen ze snel en roekeloos. Er valt iemand uit één van
de boten. Een ander bootje vaart er overheen omdat hij niet meer kan uitwijken.
Voorbeeld 2 (uit eigen ervaring): ‘ik zat in een zeilboot en wilde snel even tussen twee vrachtschepen door varen. Ik voer
vlak achter een vrachtschip langs, op dat moment viel de wind door het vrachtschip plotseling weg waardoor de boot bijna
omsloeg. Als dit gebeurd was, was ik nooit meer op tijd weg geweest voor het volgende vrachtschip en had ik het
waarschijnlijk niet overleefd…’

De volgende punten moet echt meegenomen worden bij het opstellen van de rest van de campagne:
Regelgeving; het niet weten hoe de vaarregels in elkaar zitten veroorzaakt gevaarlijke situaties.
Er moeten handvaten gegeven worden ‘hoe met gevaarlijke situaties om te gaan’.

Groep 2
Welk gedrag maakt jongeren uniek?
Jongeren denken anders dan ouderen
Hebben minder ervaring
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Zijn sneller met betrekking tot de technologie
Hebben (vaak) weinig verantwoordelijkheidsgevoel

Wat voor risicovolle situaties kunnen hieruit ontstaan?
Doordat jongeren weinig ervaring hebben kunnen ze het vaartuig minder onder controle hebben
Jongeren willen alles snel doen (racen/gevaarlijk varen)
Daardoor willen ze racen. Gaat vaak samen met alcohol en dan ontstaan er gevaarlijke situaties
Onder invloed varen/ stoer doen

De volgende punten moet echt meegenomen worden bij het opstellen van de rest van de campagne:
Dat alles snel moet gebeuren. Jongeren hebben minder geduld dan oudere mensen.
Beïnvloedbaar
Stoer doen
Onder invloed varen
Regelgeving niet kennen. De regels moeten dus niet te moeilijk worden en duidelijk worden opgesteld + de sancties en impact
die het overtreden van deze regels met zich meebrengt.

Groep 3
Welk gedrag maakt jongeren uniek?
Social media

Afleiding
Groepsgedrag

Weinig geld
Regels overtreden

Stoer doen
Gevolgen niet weten
Alcohol

Onwetendheid

Wat voor risicovolle situaties kunnen hieruit ontstaan?
Onwetendheid
Afleiding
Beïnvloedbaar

-

Weinig ervaring
Niet weten hoe ze met iets moeten omgaan (onverwachte beslissingen nemen)
Geen concentratie door telefoons, social media enzovoorts
Dingen doen die je normaal niet doet
Dingen doen die ander willen dat je doet

De volgende punten moet echt meegenomen worden bij het opstellen van de rest van de campagne:
Regels overtreden
Afleiding
Onwetendheid
Weinig geld
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4.4

PRESENTATIES

De posterpresentaties met de adviezen voor de laatste sessie zijn weergegeven per groep in figuur 2, 3 en 4.

Figuur 2 | Poster van groep 1

Figuur 3 | Poster van groep 2

Figuur 4 | Poster van groep 3
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5: RESULTATEN – DOELGROEPBENADERING
5.1

BRAINSTORM

In tabel 5 staan op alfabetische volgorde de resultaten uit de brainstormrondes weergegeven.
Tabel 5 | Overzicht communicatiemethoden
‘Bedenk manieren van communicatie om jongeren te bereiken en te beïnvloeden voor deze campagne’
Abri’s
Acties (kortingen etc.)
Advertenties
Banners op internet
Beurzen en evenementen
Bijeenkomsten
Billboards
Bioscoop
Borden / Posters
Borden langs de waterkant
Brief
Computerspel
Deur aan deur
E-mail
Filmpjes
Flyeren
Foto
Google Hangouts
Guerrilla marketing
Telefoon
Teletekst
Televisie
Trams / bussen
Twitter

5.2

Iets schokkends laten zien
In de (jacht) haven
Informatie avonden
Informatie week
Infrastructuur
Instagram
Interactie met doelgroep
Internet
Kindercampagne op basisscholen
Lezingen
Magazines
Mail
Mensen laten ervaren door middel van
simulatie
MMS
Mond tot mond
MSN
Muziek
Op straat
Open dagen
Via sponsoring
Vliegtuig cabine reclame
Uitdelen prullaria
Via de post, flyer in de brievenbus
Via het water

Partners met evenementen
Persberichten
Persoonlijk gesprek
Persoonlijke benadering
Ping
Posters
Praktijkdagen
Presentaties op scholen
Radio
Reclame in voetbalstadions
Reclames
Samenwerken met andere bedrijven
Samples uitdelen / demonstreren
Scholen
Sire
Sms
Social media
Sport reclames zoals zeilen
Stunts verbinden aan viral
Vliegtuig met tekst op vlieger
Voorlichting (bekende personen)
Voorlichting op scholen
Whatsapp
YouTube

ANALYSE RECLAMECAMPAGNES | BENADERING

De analyses van de bestaande reclamecampagnes zijn in tabel 6 weergegeven. De campagnes zijn gecategoriseerd
in ‘goede campagnes’ en ‘slechte campagnes’ en voorzien van motivatie.
Tabel 6 | Analyse bestaande reclame campagnes
Goed, leuke campagne
Alcohol
(http://www.youtube.com/watch?v=tFvu4tTBPiQ)
100% BOB, 0% op
(http://www.youtube.com/watch?v=RDKP4S5PR7g)
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Waarom?
Duidelijke boodschap – komt dichtbij
Makkelijk te onthouden - social media – internet - Jongeren
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Centraal Beheer Achmea
(http://www.youtube.com/watch?v=IQfZY5rvXX0)
Cola
(http://www.youtube.com/watch?v=2X8Bd3-G6IU)
Cola zero
(http://www.youtube.com/watch?v=j7LMZJ_Fb1g)
Defensie geschikt / ongeschikt
(http://www.youtube.com/watch?v=Lmnz3IE_GXE)
Gamma
(http://www.youtube.com/watch?v=sYMPuzOmUas)
Heineken
(http://www.youtube.com/watch?v=yIutgtzwhAc)
Hi
(http://www.youtube.com/watch?v=VhpW4PPhTpk)
‘Je bent een rund als je met vuurwerk stunt’ (SIRE)
Red Bull marketing acties
Social media op een ‘P’
(http://www.youtube.com/watch?v=7x9eD4XtdUo)
Telfort
(http://www.youtube.com/watch?v=BA53mkT7SRE)

Extreem rotmoment – humor – je herkent jezelf erin – shock
– je kan het eigenlijk niet maken
Persoonlijk – onderscheiden
‘Truck’ – leedvermaak
Eigenschappen – grappig – humor blijft bij ‘realistische’
informatie – roept ‘de wens om geschikt te zijn’ op
Verrassingseffect – humor - herkenbaar
Humor
Humor – herkenbaar, je ziet jezelf
Grof, schrik effect
Gratis Red Bull weggeven – bereiken een grote groep –
origineel
Alert gemaakt – tactisch geplaatst
Humor – leedvermaak

Slechte campagne

Waarom?

Hak
(http://www.youtube.com/watch?v=mLt-HASgFCk)
Social media op een ‘P’
(http://www.youtube.com/watch?v=lcziGxl5U8U)
NCOI
(http://www.youtube.com/watch?v=M6bHW9tsns0)
Lactacyd

Irritant – te flauw – droge humor – slecht voor zijn imago
Geen oorzaak gevolg – geen groep
Spreekt niet aan – polsstokhoogspringen doen wij niet
Je wordt er misselijk van – vies verhaal

In tabel 7 een overzicht van campagnes specifiek voor de doelgroep. Verdeeld in twee kolommen; in de linker kolom
de campagnes die wel aanslaan en rechts de campagnes die niet aanslaan.
Tabel 7 | Overzicht campagnes gericht op jongeren
Wel
100% BOB, 0% op
Humor en leedvermaak, maar laat je wel nadenken
(http://www.youtube.com/watch?v=d6d5-Ad9QiQ)
Push the button for action
(http://www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw)
Interactief, schokkend, maakt indruk
Alcohol: ‘Don’t drink and drive’, short movie
Komt dicht bij jezelf, spreekt aan, onthoud je, indrukwekkend
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Niet
Fietsen met licht aan – Veilig Verkeer
Zet niet aan tot actie of tot verandering
Sire - Je bent een rund als je met vuurwerk stunt
Spreekt mensen niet aan, heeft geen effect
Fanta reclames
Wordt te hard geprobeerd om ‘’hip’’ te zijn
(http://www.youtube.com/watch?v=HVz-qSfiE5c)
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Social media op de P
(http://www.youtube.com/watch?v=7x9eD4XtdUo)
Defensie
Laat de mogelijke functies op avontuurlijke manier zien.
Grote overeenkomst werkelijkheid.
(http://www.youtube.com/watch?v=l9HLycex9OQ)
Red Bull
Met het springen vanuit een ruimte-luchtballon
(http://www.youtube.com/watch?v=FHtvDA0W34I)
Geschikt / Ongeschikt (ook Defensie)
Spreekt aan, humoristisch
(http://www.youtube.com/watch?v=Lmnz3IE_GXE)
Pepsi
Verschil laten proeven tussen Coca Cola en Pepsi, waarbij
een blinde test werd gebruikt

5.3

BRAINWRITING

In tabel 8 staan de uitkomsten van de verschillende brainwritingrondes, gecategoriseerd op unieke eigenschap.
Tabel 8 | Manieren om jongeren te bereiken en beïnvloeden
Uniek gedrag/eigenschap: Gebruik van social media (A)
1a.
Social media
1b.
Gebruik maken van je netwerk
1c.
Handige informatie verstrekken, ‘like’
acties

2a.
Social Media
2b.
Een facebook pagina maken
2c.
Een actie hieraan koppelen

1d.
Zoveel mogelijk doorsturen naar
facebook gebruikers

2d.
Guerrilla actie

3a.
Social media
1b.
Prijsvraag om jongeren te trekken
1c.
Prijsvraag waarbij je om te winnen
kennis moet hebben over veiligheid op
het water
1d.
Landelijke prijsvraag

Uniek gedrag/eigenschap: Gebruik social media (B)
1a.
Social media, Facebook, twitter,
Televisie
1b.
Voorlichting via facebook pagina
1c.
Stunts, Evenement

2a.
Video waar verborgen dingen inzitten,
televisie
2b.
Populaire jongeren programma’s (gtst)
met sluikreclame (bootongeluk)
2c.
Prijsvraag naar de sluikreclame maken

1d.

2d.
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3a.
Via facebook pagina met korte leuke
filmpjes
3b.
Facebook pagina bekend maken door
een gebeurtenis (bv. De Hema taarten)
3c.
Ludieke actie, toneel, zoals: Don’t push
the red button/ push the button for
action
3d.

21

Opvallende reclames gericht op
jongeren

2e scherm, koppelen aan Facebook of
andere internetsite

Gebruik van BN’er

Uniek gedrag/eigenschap: Zelfoverschatting
1a.
Veiligheid boven alles, vooral op het
water
1b.
Iets schokkends laten zien, foto’s van
ongelukken
1c.
Bewust te maken d.m.v. de
bovenstaande ideeën
1d.
Schokkende video, billboards

2a.
Laat weten wat de gevolgen van een
actie kunnen zijn!
2b.
Veiligheid betrekken
2c.
Pakkend maken
2d.
‘Be aware of the water’

1a.
Social media
1b.
Facebook pagina die de gevaren op het
water duidelijk maakt
1c.
Facebook pagina met grappige filmpjes
over gevaren op het water
1d.
Schokkende filmpjes

Uniek gedrag/eigenschap: Fervent bezoeker van bioscoop, festivals, evenementen (A)
1a.
Facebook / social media
1b.
Door middel van festivals

2a.
Door middel van bijeenkomsten
2b.
Winactie om doelgroep te triggeren. Of
eventueel een feest om jongeren aan te
spreken

3a.
Aandacht geven tijdens festivals
3b.
Flyeren/ Samples uitdelen zoals kleine
reddingsvesten

1c.
Via uitgaansgelegenheden

2c.
Feest organiseren met een thema

1d.
Promoot op Facebook
uitgaansgelegenheden en festivals met
betrekking tot veilig varen

2d.
Thema Hawaii en dan flyeren. Bij
inlevering flyer gratis drankje

3c.
Festivals aan het water waar ook
aandacht wordt besteed aan veiligheid
3d.
Evenementen sponsoren en daar d.m.v.
flyeren of dingen uitdelen hier aandacht
aan geven bijv. foto maken met als
achtergrond een boot

Uniek gedrag/eigenschap: Fervent bezoeker van bioscoop, festivals, evenementen (B)
1a.
Bioscoopfilm, reclamespotjes vooraf
1b.
Prullaria
1c.
Een bijeenkomst met een film en
prullaria erbij
1d.
Feest om mensen te trekken;
samples uitdelen zoals kleine
reddingsvesten

2a.
Lidmaatschap
2b.
Sire Reclame
2c.
Wereld havendagen

3a.
Via een groot evenement
3b.
Ervaringsdeskundigen laten spreken
3c.
Gesprekken met slachtoffers

2d.
Veiligheidscampagne als centraal punt
evenement

3d.
Tv-programma over maritiem met
mensen die hun ervaringen delen

Uniek gedrag/eigenschap: Gevoelig voor rolmodellen
1a.
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2a.

3a.
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Door middel van een nieuw populair spel
te ontwikkelen
1b.
Door middel van een boodschap van
een beroemdheid

1c.
Een reclamecampagne opzetten
1d.
Een beroemdheid gelinkt aan een
spelprogramma waar indirect reclame
wordt gemaakt voor veilig varen

Via een bekend persoon of tv
programma waar jongeren naar kijken
2b.
In plaats van het programma ‘de
slechtste chauffeur van Nederland’, ‘de
slechtste schipper/meest onveilige plek
…’
2c.
Workshop dag
2d.
Workshop dag met bekende
Nederlanders om bijv. EHBO cursussen
te geven, gericht op watersport

Via, op scholen
3b.
Workshops over gevaren op het water

3c.
Magazines/schoolkrant over het water
3d.
Columns van mensen die van alles op
het water hebben meegemaakt

Uniek gedrag/eigenschap: Erbij willen horen en meedoen
1a.
Jongeren betrekken bij de campagne

2a.
Televisie

1b.
Jongeren zelf slogan/campagne laten
maken
1c.
Workshops campagne verzinnen met
prijs voor de beste
1d.
Via scholen deelnemers campagnes
laten verzinnen beste paar van elke
school uitnodigen voor een finale

2b.
Reclame tijdens populaire jongeren
programma’s
2c.
Opvallende en grappige reclame ‘even
Apeldoorn bellen’
2d.
Reclames die laten voelen dat je erbij
hoort

3a.
Toepassen op hypes van jongeren
bijvoorbeeld bij festivals
3b.
Varen verbinden aan iets wat populair
is
3c.
Feesten (zoals Mysteryland) op het
water organiseren
3d.
Feest in de haven van Rotterdam waar
veiligheid op het water centraal staat.

Uniek gedrag/eigenschap: Humor en luchtigheid spreekt aan
1a.
Humoristische TV reclames zoals ‘Even Apeldoorn bellen’
1b.
Grappige filmpjes op Youtube
1c.
Vaarbloopers laten zien

2a.
Reclame tijdens populaire jongeren programma’s
2b.
‘Zon, Zuipen, Zee’, ‘Ter land ter zee en in de lucht’
2c.
Jongeren versies van programma maken, of zelf laten maken

In tabel 9 staan de ideeën voor slogans voor de VDJS campagne weergegeven:
Tabel 9 | Slogans
1a.
‘Water is leuk, maar kijk uit anders
heeft je imago een deuk’
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2a.
‘Be on the safe side of the sea’

3a.
‘BOS jij of BOS ik ( Bewust
Onbeschonken Schippers)’
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1b.
‘Kijk uit in het water’

2b.
‘Water is fun, stay cool and enjoy the
sun’
2c.
‘Als je iets doet, doe het dan goed’

3b
‘Varen is geen gevaar al weet je de
regels maar’
3c.

2d.
‘Safety first’

3d.

2a.
‘Water is ons wapen!’
2b.
‘Veiligheid en plezier is ons wapen!’

3a.
‘Wel gevaren maar geen gevaren’
3b
‘Varen zonder gevaren’

2c.
‘Houd je hoofd koel anders wordt het een
gevaarlijke boel’

3c.
‘We hebben gevaren zonder gevaren!!’
VAAR VEILIG

1c.
‘Veilig op het water, meer plezier voor
later’
1d.
‘Leer van andermans fouten + wees je
bewust van wat je doet (op het water)’
1a.
‘Veilig varen: Levens sparen!’
1b.
‘Ongelukken lijken vaak dom, maar
voor je het weet doe je net zo stom’
1c.
‘Voorkom het zien waar je schip
strandt’

5.4

PRESENTATIES

De uitwerkingen van de presentatie van de deelnemers staan weergegeven in figuur 5, 6, 7 en 8.

Figuur 5 | Poster groep 1
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Figuur 6 | Poster groep 2
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Figuur 7 | Poster groep 3
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Figuur 8 | Poster groep 4
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6: RESULTATEN – DE BOODSCHAP
6.1

MINDMAP

Tijdens de eerste sessie is de doelgroep in kaart gebracht, in de volgende sessie is hier nog even kort bij stilgestaan
en zijn aanvullingen gedaan. Op basis van deze input hebben de trainers van Jules Dock een ‘word Cloud’ (figuur 9)
en mindmap (figuur 10) en gemaakt met de belangrijkste eigenschappen van jongeren.

6.2

BEOORDELING

In tabel 10 staan per groep de beoordelingen van de veiligheidstips van VDJS weergegeven. Hierin worden de
tips beoordeeld op aard van boodschap en in welke categorie risico’s voor jongeren deze boodschap past.
Tabel 10 | Beoordeling veiligheidstips recreatievaart

1

2

3

4

5

Goed voorbereid op reis. Zorg aan boord voor
actuele vaarkaarten van de wateren die u gaat
bevaren. Blijf op de hoogte van de
weersverwachtingen en vaar niet bij slecht
zicht of in het donker als het niet nodig is.
Zorg dat bij slecht weer alles zeevast staat.
Dode hoek beroepsvaart. Beroepsschippers
kunnen u soms niet zien door de dode hoek
voor hun schip. Die kan maar liefst 350 meter
zijn. Ofwel, drie voetbalvelden achter elkaar!
Pas uw koers en snelheid zo aan dat u buiten
de dode hoek blijft. Als u de stuurhut van het
schip kunt zien, kan de schipper u ook zien!
Duidelijke koers. Laat met uw koers duidelijk
zien wat u van plan bent. Steek het vaarwater
of de vaargeul zo snel mogelijk over. Dat doet
u door zo veel mogelijk in een rechte lijn van
de ene naar de andere kant te varen.
Regels blauwe bord. Wanneer een schip een
blauw bord met wit flikkerlicht voert, passeer
dan bij voorkeur aan de zijde van het blauwe
bord. Uiteraard als de verkeerssituatie zich
daarvoor leent. Denk vooruit zodat u snel kunt
reageren. Op www.varendoejesamen.nl is een
speciale folder over het blauwe bord te
vinden.
Vaart minderen. Zorg dat andere schepen
geen last hebben van uw hek- en boeggolven.
Minder vaart om een groot schip sneller te
laten passeren.
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Aard van de boodschap

Categorie risico’s
jongeren

Groep 1: Informatief
Groep 2: Informatief
Groep 3: Informatief

Weinig ervaring

Groep 1: Waarschuwing
Groep 2: Informatief en waarschuwing
Groep 3: Informatief en waarschuwing

Geen gevolgen zien / Weinig
ervaring / Slecht inschatten
van risico’s

Groep 1: Informatief
Groep 2: Informatief
Groep 3 Informatief

Snel afgeleid / Alcohol

Groep 1: Informatief
Groep 2: Informatief
Groep 3: Informatief

Groepsgedrag

Groep 1: Waarschuwing
Groep 2: Waarschuwing
Groep 3: Informatief

Snel is tof / Alles moet snel
gaan
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6

Marifoon. Als u een marifoon heeft, bent u Groep 1: Informatief
verplicht om die uit te luisteren. Vaar daarom Groep 2: Waarschuwing
Groep 3: Informatief en waarschuwing
met de marifoon aan (kanaal 10) en gebruik
deze om gevaarlijke situaties te voorkomen. In
marifoonblokgebieden,
zoals
bij
verkeersposten, sluizen en bruggen, gelden de
aangewezen marifoonkanalen.

Onjuist handelen bij
gevaarlijke situaties

7

Attentiesein bij gevaar. Wijs andere schepen Groep 1: Informatief
op gevaar door een lange stoot op de hoorn Groep 2: Informatief
Groep 3: Informatief
te geven.

Weinig ervaring / Onjuist
handelen bij gevaarlijke
situaties

8

Geef beroepsvaart de ruimte. Vaar zoveel
mogelijk langs de stuurboordwal en blijf uit de
buurt van de beroepsvaart. Geef beroepsvaart
vooral de ruimte bij bochten en havens!
9 Zien en gezien worden. Wees altijd goed
zichtbaar en zorg dat u vrij om u heen kunt
kijken en de geluidssignalen van andere
vaartuigen goed kunt horen.
10 Vlot en veilig in de sluis. Zorg dat u in een
sluis aan bakboord en stuurboord kunt
afmeren. Plaats stootkussens en voldoende
landvasten aan weerszijden van uw vaartuig,
voordat u een sluis in vaart. Sluit goed aan en
leg aan bij een trap, als dat kan.

Groep 1: Informatief
Groep 2: Waarschuwing
Groep 3: Waarschuwing

Geen gevolgen inzien /
Slechte inschatting

Groep 1: Waarschuwing
Groep 2: Waarschuwing
Groep 3: Informatief

Weinig ervaring /
Zelfoverschatting

Groep 1: Informatief
Groep 2: Informatief
Groep 3: Waarschuwing

Onjuist handelen bij
gevaarlijke situaties

Figuur 9 | Word Cloud Jongeren
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Figuur 10 | Mindmap Jongeren
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6.3

ANALYSE RECLAMECAMPAGNES | DE BOODSCHAP

In tabel 11 zijn verschillende reclamecampagnes onder elkaar gezet met daarbij de beoordeling van de
boodschap.
Tabel 11 | Analyse van de boodschap
Campagne

Boodschap

18 jaar – Alcohol en tabak

´Alcoholgrens gaat omhoog´

´Je bent een rund als je
met vuurwerk stunt´
Qmusic – Raad het geluid
H&M – bilboards
Telfort TV-reclames

´Doe voorzichtig met vuurwerk´

Ja

Ja

´Bel ons, maak kans op geld´
´Koop onze kleding´
´Iedereen met een klein budget –
bellen bij Telfort goedkoper´
´Koffie voor wie van goede koffie
houdt´
´Met AH komt elk kerstdiner goed´
´Bier voor de jongere generatie´
´Hét telecom-netwerk voor jong en hip
Nederland´
´GoGo biedt de leukste stapvakanties´

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Beetje

Ja
Ja
Beetje

Ja

Ja

Nespresso
AH – ´Kerstlukt´
Grolsch, verfrissend jong
Hi – Bye Bye Wifi
GoGo Jongerenreizen

6.4

Komt de boodschap
duidelijk over?
Ja

Is deze sterk?
Ja

BRAINSTORM

Door deelnemers is nog nagedacht over slogans en campagnemiddelen voor de laatste sessie. De input hiervoor
staan in tabel 12 genoteerd.
Tabel 12 | Advies voor sessie 4
Slogans
´Behouden terugkomst´
´BoB: Bewust op Binnenwater´
´Denk aan anderen zij denken aan jou´
´Ga je varen? Laat het zien!´
´Goed voorbereid het water op´
´Zien en gezien worden´
´Maak genot niet tot je noodlot´
´Maak het voor iedereen recreatief´
´Neem de tijd voor je veiligheid´
´Voorkom een flater, ga goed voorbereid op het water´
´Wees goed voorbereid – dat ziet iedereen!´
´Maak het voor iedereen recreatief´
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Campagnemiddelen
Billboards
Facebook
Flyers
Hele komische tv reclame
Instructie lessen voor jongeren
Petten
Praktijkexamens
Reddingsvest met instructie opdruk
Sleutelhangers
Tassen
Toeters
T-shirts
Voetenmatjes
Website
29

7: RESULTATEN – UITWERKING & ADVIES
7.1

ANALYSE RECLAMECAMPAGNES

In de volgende analyse is per reclamecampagne weergegeven wat de doelgroep is, hoe deze benaderd wordt, wat de
boodschap van de campagne is, of deze boodschap duidelijk in de campagne naar voren komt en of de boodschap
bij de doelgroep aansluit. De tabel is verdeeld in ‘goed’ en ‘slecht’ beoordeelde reclamecampagnes (tabel 13).
Tabel 13 | Beoordeling campagnes
Goed
Roken kan echt niet meer
Doelgroep
Doelgroepbenadering
Boodschap
Duidelijkheid boodschap
Sluit boodschap aan bij
doelgroep
BoB, veilig thuiskomen
Doelgroep
Doelgroepbenadering
Boodschap
Duidelijkheid boodschap
Sluit boodschap aan bij
doelgroep
Durex Play
Doelgroep
Doelgroepbenadering
Boodschap
Duidelijkheid boodschap
Sluit boodschap aan bij
doelgroep
Slecht
MTV-mobile
Doelgroep
Doelgroepbenadering
Boodschap
Duidelijkheid boodschap
Sluit boodschap aan bij
doelgroep
NIX18
Doelgroep
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Rokers (oud en jong); mensen die denken te gaan roken
Social Media, tv, radio, magazines, BN’ers, Billboards, Youtube
Stoppen met roken, rook niet, roken is niet ok
Blijft hangen men wordt bewust
Sluit aan bij hoofddoelgroep – taalgebruik – direct

Iedereen met rijbewijs, die drinkt
TV, langs de snelweg, sleutelhangers
Niet (te veel) drinken als je gaat rijden
Ja
Ja, – want locatie is goed – de slogan is pakkend

Mensen, vooral jongeren die seks hebben
TV, magazines, Social Media
Durex Play maakt je seksleven leuker
Ja
Ja
– Leuke manier, er wordt niet gezegd dat seks niet mag – Plezier, bouwt op
naar een clou

Jongeren, ‘hipsters’
TV, Social Media
Koop een abonnement van MTV-mobile
Onduidelijk wat het precies inhoudt
Het is niet duidelijk wat er precies te koop is en voor wie dat is. De doelgroep wordt
alleen bepaald doormiddel van de TV zenders waar het filmpje op wordt uitgezonden.
Jongeren t/m 18 en ouders
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Doelgroepbenadering
Boodschap
Duidelijkheid boodschap
Sluit boodschap aan bij
doelgroep

7.2

Social Media, TV, magazines, billboards, youtube
Geen alcohol, drugs en niet roken onder de 18 jaar
Onduidelijke boodschap
Nee, het gebruik van de X is raar het is geen jongerentaal (meer)
De reclame niet duidelijk; Het is niet duidelijk wat er precies mee bedoeld wordt, als er
een aankondiging was geweest was dat misschien wel zo.

BRAINSTORM

In tabel 14 zijn alle campagne methoden van alle groepen weergegeven.
Tabel 14 | Campagne methoden
Magazines
Social media
Sponsering (goede doelen, sport)
Film, reclame, promo (youtube, TV)
Evenementen en beurzen
Krant
Mond tot mond reclame
‘’op de straat’’
Persoonlijk aanspreken
Flyers / Folders
Billboards, Abri, Posters
Telefoon (sales)
Radio
Politiek
Guerrilla marketing
Website
E-mails
Advertenties
Scholen
Workshops
Sprekers
Give away’s
Free publicity
Posters
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Speciaal vakkenpakket aanbieden
Telefoonlijnen soort help desk
Activiteiten
Voorlichting op een creatieve manier (scholen)
Autorijschool
Beloning bij goed gedrag (bob-sleutelhanger)
Borden langs kanalen
Feest op een boot
Veilig varen applicatie
Zeilworkshop
Zeilweekend
Zomerevent
Themafeest
Watersportevent
bootjes plakken met vaar veilig en met link naar website
Open dagen scholen maritieme sector
#vaarveilig op twitter
Vaarlessen geven
SpeedSolving Maritime
Strand
Springbreak-achtig event
Activiteiten
Festivals
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7.3

SELECTIE VOORGAANDE IDEEËN

In figuur 11 is een overzicht te zien van de selectie van de deelnemers. Per categorie staat weergegeven op volgorde
van het meest (1) naar het minst vaak (6 of lager) deze zijn uitgekozen.
Doelgroep

Doelgroepbenadering

1) Beïnvloedbaar
2) Opgegroeid met technologie
3) Vrienden
4) Vrije tijd
5) Uitdagingen
6) Vorming eigen identiteit
7) Alles willen ontdekken
8) Onbezonnen
9) Gezellig
10) Studie
11) Festivals

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7) Actie/snelheid

Slogans
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Jongeren en risico’s op het water
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Stoer gedrag
Groepsgedrag
Weinig ervaring
Alcohol gebruik
Zelfoverschatting
Snel afgeleid

Campagne tips
1) Stimuleren goed gedrag voort te zetten / belonen
2) Voorlichting op scholen
3) Bewustwording
4) Schokkend
5) Duidelijk de regels overbrengen
6) Inspelen op emotie
7) Voorlichting
8) Online video
9) Filmpjes die nare ervaringen hebben
10) Beeldmateriaal
11) Gebruik van illustraties

Humor
Eigen verantwoordelijkheid oproepen
Schokeffect
Positief benaderen
Illustraties
Spannend

BOB ook op het water
Op het water kan je niet even uitstappen
We hebben gevaren zonder gevaren
Maak genot niet tot noodlot
BOB bewust te water
Bewust Op Binnenwater
Voorkom een flater, ga voorbereid te water

Boodschap
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Alcohol
Veiligheid voorop
Let op de snelheid
Laat zien wat je koers is
Zien en gezien worden
Geef beroepsvaart de ruimte
Voorbereid het water op

Figuur 11 | Selectie voorgaande ideeën

7.4

CONCEPT CAMPAGNEVOORSTEL

In drie groepen zijn campagnevoorstellen uitgewerkt aan de hand van een uitwerkingsformulier. Deze uitwerkingen zijn
in de onderstaande tabel 15 weergegeven.
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Tabel 15 | Concepten
Uitwerking | Groep 1
Campagnetitel / Slogan
‘Op het water kan je niet even uitstappen’
Hoe ziet globaal de campagne eruit:
De campagne is bedoeld voor bewustwording van jongeren en hun ouders hoe je veilig het water op gaat en wat alcohol met
je kan doen op het water. De campagne heeft een gefaseerde planning; in april wanneer het een beetje mooi weer wordt
moet de campagne beginnen en loopt door tot en met augustus. De aard van de campagne is dat deze voor een verandering
in kennis moet zorgen.
Op bepaalde drukke locaties zal op het water een stunt plaatsvinden. Deze stunt houdt in dat vrijwilligers een gevaarlijke
situatie en bijna ongeluk naspelen. Hierdoor zal iedereen die dan in de buurt is dit opmerken en schrikken. Gelukkig blijkt
achteraf dat dit allemaal in scene is gezet en het niet echt gebeurd is. Deze stunt wordt ook gefilmd zodat deze bijvoorbeeld
via het programma ‘De Wereld Draait Door’ een nog groter publiek zal bereiken. De slogan die uiteindelijk aan de stunt
verbonden zal worden is ‘Op het water kan je niet even uitstappen’.
Hoe wordt de doelgroep benaderd:
De doelgroep wordt groepsgewijs en passief benaderd.
Hoe speelt de campagne in op de doelgroep:
De campagne spreekt jongeren goed aan omdat er gebruik gemaakt wordt van humor, er wordt ingespeeld op de eigen
verantwoordelijkheid, deze is informeel en duidelijk. Omdat er geïnformeerd wordt over alcoholgebruik op het water, snelheid
en het kennen van de regels op het water speelt de campagne goed in op de risico’s op het water waarbij jongeren
betrokken raken.
Wat is de boodschap van de campagne:
De boodschap van de campagne is dat veiligheid boven alles gaat en er geen alcohol op het water (achter het roer) gebruikt
mag worden. De kern van de campagne gaat om bewustwording van veiligheid en alcoholgebruik op het water en zal voor
een verandering in kennis gaan zorgen.
Wat zijn de mogelijke samenwerkingspartners:
BOB campagne is een mogelijke samenwerkingspartner en daarnaast ook de waterschappen.
Wat is er nodig om deze campagne mogelijk te maken:
 Relaties met De Wereld Draait Door
 Radiozenders
 Vrijwilligers
Uitwerking | Groep 2
Campagnetitel / Slogan
‘Gezellig Varen Doe Je Samen!’
Hoe ziet globaal de campagne eruit:
De campagne is een guerrilla marketing. Op drukke gebieden in het recreatie-seizoen worden kleine bootjes vlakbij en in het
water verspreid. Op deze bootjes zit een code naar een website, op de website staan vaar tips, tips over het vaargebied,
over het weer en bijzonderheden op het water. De social media zal gekoppeld worden aan de campagne. Op twitter moet er
een ‘#...’ komen die verwijst naar de bootjes. Maar ook op facebook moet het gepromoot worden zodat iedereen uiteindelijk
erachter komt waar die bootjes voor staan; namelijk veiligheid op het water. Uiteindelijk kan de campagne ook gekoppeld
worden aan een feest waar het bootje als gadget terugkomt. Het bootje wordt dé gadget die staat voor veiligheid op het
water, waar iedereen mee op de foto wil.
Hoe wordt de doelgroep benaderd:
De doelgroep wordt groepsgewijs en proactief benaderd.
Hoe speelt de campagne in op de doelgroep:
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De campagne spreekt jongeren aan omdat er door middel van de guerrilla - actie een soort schokeffect met humor plaats zal
vinden. Uiteindelijk zal deze campagne voor een verandering in gedrag moeten zorgen.
Wat is de boodschap van de campagne:
De boodschap van de campagne is dat veiligheid voorop staat en dat het belangrijk is om voorbereid het water op te gaan.
Wat is er nodig om deze campagne mogelijk te maken:
 Website
 Bootjes
 Mensen die de bootjes verspreiden
Uitwerking | Groep 3
Campagnetitel / Slogan
‘Op het water kan je niet even uitstappen’
Hoe ziet globaal de campagne eruit:
De campagne moet men bewust maken van veilig varen. De campagne heeft een gefaseerde planning; deze moet actief zijn
tijdens het voor- en hoogseizoen, wanneer er het meest recreatief gevaren wordt. De campagne zal ten eerste ingezet
worden om een verandering in kennis teweeg te brengen, wanneer dat veranderd is komt er een verandering in gedrag en
houding.
Hoe wordt de doelgroep benaderd:
De doelgroep wordt groepsgewijs en proactief benaderd.
Hoe speelt de campagne in op de doelgroep:
De campagne spreekt jongeren omdat ze bewust worden gemaakt van de gevolgen van risicovol gedrag op een schokkende
maar ook humoristische manier. De campagne speelt vooral in op het niet kennen van de regels als risicovol gedrag van
jongeren op het water.
Wat is de boodschap van de campagne:
De boodschap van de campagne is dat jongeren bewust moeten worden van de risico’s en de verantwoordelijkheid die ze
hebben op water; want op het water kun je niet zomaar uitstappen!
Wat zijn de mogelijke samenwerkingspartners:
Feestboten, zoals SSRotterdam, (deelnemers)watersportverenigingen
Wat is er nodig om deze campagne mogelijk te maken:
 Video-simulatie (video game/app)
 Concert at Sea
 Voorlichtingsfilmpje
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8: DISCUSSIE & CONCLUSIE
Gedurende de vier sessies is een communicatie plan voor veiligheid op het water gericht op jongeren uitgedacht. De
eigenschappen van de doelgroep jongeren zijn in kaart gebracht, tevens is het gedrag van jongeren gekoppeld aan
risicovolle situaties op het water. Volgens de deelnemers is ‘het stoer willen doen’ het unieke gedrag dat jongeren
typeert en ten grondslag ligt aan een hoop gevaarlijke situaties op het water. Dit stoere gedrag kan volgens de
deelnemers leiden tot te snel en onverantwoord varen, te makkelijk denken over situaties en gevolgen en het niet
willen inzien van risico’s. Dit stoere gedrag is mogelijk onderhevig aan de beïnvloedbaarheid en onzekerheid van deze
leeftijdsgroep. Naar inzien van de deelnemers zijn jongeren vaak beïnvloedbaar door wat andere zeggen of wat ze
denken dat anderen zullen zeggen. Hierdoor kunnen ze acties gaan ondernemen die naar eigen inzien door anderen
verwacht worden, het overtreden van regels is hier een voorbeeld van.
Daarnaast zien de deelnemers ‘onervarenheid op het water’ als een uniek aspect van jongeren. Door deze
onervarenheid weten zij mogelijk niet wat de vaarregels zijn, kunnen zij niet daadkrachtig en juist handelen bij
onverwachte risicovolle situaties en hebben ze het vaartuig niet meer onder controle.
Van alcohol is bekend dat het je beoordelingsvermogen beïnvloedt. De deelnemers wisten uit eigen ervaring dat er
alcoholgebruik is onder jongeren, wat tot risicovolle situaties op het water leidt. De telefoon en social media zijn onder
jongeren belangrijk. Jongeren zijn van zichzelf al sneller afgeleid en hebben minder geduld. In combinatie kan dit
zorgen voor te veel afleiding. Hierdoor kan de concentratie op het varen verslappen. Ook zullen jongeren naar
verwachting van de deelnemers sneller afgeleid zijn als ze met vrienden en familie op een boot zitten.
Voor jongeren bestaat er een grote hoeveelheid aansprekende communicatiemiddelen. De deelnemers hebben zoals
blijkt uit de opsomming in tabel 5 tientallen communicatiemiddelen gevonden. Een groot aantal hiervan is gekoppeld
aan verschillende vormen van social media zoals Facebook, Youtube en Twitter. Uit de eindpresentaties van deze
sessie komt duidelijk naar voren dat de deelnemers adviseren om social media in te zetten in de VDJS-campagne. De
kosten hiervoor zijn relatief laag en het bereik kan, mits het aanslaat, groot worden. Kijkend naar het gevonden
gedrag van jongeren dan sluit social media hier ook goed bij aan; jongeren willen ‘erbij’ horen, jongeren willen
communiceren via de nieuwste technieken en platforms. Andere aansprekende technieken als guerrilla-acties, feesten
en stunts zijn ook goede mogelijkheden. Deze sluiten wederom aan bij het ‘erbij’ horen en daarnaast bij de leefstijl die
typerend is voor jongeren. Een ander aspect van jongeren dat door de deelnemers genoemd is, is dat ze geneigd zijn
de gevaren op het water te onderschatten. Om dit laatste aspect duidelijk te maken geven de deelnemers aan dat een
communicatieboodschap duidelijk en liefst schokkend, moet zijn. Dit kan gepaard gaan met humor, bijvoorbeeld
bloopers; maar het belangrijkste is dat je als kijker aan het denken wordt gezet.
Uit de analyses van verschillende bestaande campagnes en reclames bleek dat deze niet altijd duidelijk een
boodschap overbrengen. De deelnemers concludeerden dat de boodschap duidelijk naar voren moet komen om de
campagne te laten aanslaan. VDJS communiceert met de doelgroep en gebruikt daarbij voornamelijk een
informerende boodschap. Dit blijkt uit de oefening waarin de deelnemers teksten van VDJS gecategoriseerd hebben.
Naast het categoriseren werden de teksten gekoppeld aan een risico eigenschap van jongeren. Hieruit bleek dat een
categorie niet structureel gekoppeld kan worden aan een bepaalde risico eigenschap. Onderzoek zou moeten
uitwijzen of bijvoorbeeld stoer gedrag en de eigenschap dat jongeren graag bij een groep willen horen, het best
gekoppeld kunnen worden aan een informatieve of aan een waarschuwende boodschap. Het is ook mogelijk dat
afwisseling tussen informatieve en waarschuwende boodschappen het grootste effect heeft op de jongeren.
Daarnaast constateerden de deelnemers dat een slogan veel effect heeft, omdat een slogan goed wordt onthouden,
zelfs als de betreffende campagne al jaren niet meer actief is. Bovendien kan hierdoor de boodschap in een
campagne effectief worden overgebracht. Daarom hebben de deelnemers gebrainstormd over slogans, voorbeelden
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hiervan zijn: “Wees goed voorbereid, dat ziet iedereen!” , “We hebben gevaren zonder gevaren” en “Ga je varen? Laat
het zien!”
We kunnen dus stellen dat voor de VDJS-campagne de volgende punten belangrijk zijn: een schokeffect, het gebruik
van humor en het passen in de belevingswereld van jongeren. Uiteindelijk moet een campagne gecreëerd worden die
jongeren aan het denken zet. Social media gekoppeld aan verfrissende technieken zijn goede methoden om de VDJScampagne bij de jongeren onder de aandacht te brengen. De boodschap van de VDJS-campagne moet duidelijk naar
voren komen, het gebruik van een slogan is hiervoor een goede methode. De resultaten uit dit rapport kunnen als
motivatie en ondersteuning dienen bij het ontwikkelen van toekomstige acties en communicatie-uitingen.
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9: VERVOLGSTAPPEN & CONTACT
Bent u enthousiast geraakt over uitkomsten van deze SpeedSolving Maritime co-creatie sessie of de kennis en kunde
van de studenten die hebben deelgenomen, dan zijn verschillende vervolgstappen mogelijk.
We kunnen u helpen bij het bemiddelen van stageplekken. We gaan graag met u in overleg om te kijken welke
stageplaatsen u te bieden heeft, hoe u de juiste studenten werft en op welke manier u het gewenste resultaat uit een
stage haalt.
Ook kunt u naar aanleiding van de uitkomsten van de sessie een verdiepingsfase ingaan. Hierbij gaat een team
studenten één of meerdere oplossingsrichtingen die tijdens de SpeedSolving sessie gegenereerd zijn verder
uitwerken. Het is een specialistisch team dat bestaat uit studenten en, indien gewenst, medewerkers van uw
organisatie.
Naast het ondersteunen in stageplekken, het begeleiden van SpeedSolving Maritime sessies en verdiepingssessies,
biedt Jules Dock ook andere diensten. De trainers van Jules Dock hebben expertise op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling, groepsdynamica, bevordering van innovatie en stimuleren van creativiteit, aangevuld met ervaring binnen
de maritieme sector. Met deze ervaring zijn verschillende soorten trainingen en workshops op maat mogelijk. Wij
denken graag met u mee.
Benieuwd naar onze mogelijkheden. Neem contact met ons op!
Contactpersonen:
Jelmer de Lange

Managing Director Jules Dock Consultancy

j.delange@julesdock.nl

Esther Verwayen

Consultant Trainer & SpeedSolving Facilitator

e.verwayen@julesdock.nl

Inge de Zeeuw

Consultant Trainer & SpeedSolving Facilitator

i.dezeeuw@julesdock.nl

Kijk voor meer informatie over Jules Dock Consultancy op www.julesdock.nl.
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BIJLAGE 1: DEELNEMERSVERKLARING
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BIJLAGE 2: ENQUÊTE

© Jules Dock Consultancy 2013

42

BIJLAGE 3: INDIVIDUELE OPDRACHT
De deelnemende deelnemers maken naar aanleiding van de SpeedSolving sessie een individuele opdracht. Hierin
geven zij aan wat ze geleerd hebben en wat ze van het vraagstuk vonden. Hier volgt een indruk van een aantal van
deze opdrachten:

‘…. Na het kennismaken begonnen we met de sessie. Eerst
werd er uitgelegd wat SpeedSolving Maritime nou precies is.
SpeedSolving Maritime verzorgt sessies waarbij groepen
deelnemers van verschillende opleidingen een dagdeel aan
de slag gaan met casussen van organisaties uit de maritieme
sector. Tijdens de sessies staat het samenwerken en het
creatief oplossen van problemen centraal. De sessies
hebben als doel de deelnemers kennis te laten maken met
de maritieme sector en bedrijven uit de sector. Aan iedere
sessie doen 8 tot 15 deelnemers mee en staat een actueel
maritiem vraagstuk centraal. De maritieme sector bestaat uit
12 deelsectoren. Ik wist niet dat het uit zoveel sectoren
bestond. Ook wist ik niet dat watersport (recreatie) er ook bij
hoorde. …’
Marina van Beveren, Commerciele Economie,
Sessie 3 december 2013
‘…Als advies voor de opdrachtgever heb ik om vooral alle
marketing op de jongeren te richten. Met mijn groepje hadden
wij als idee om een feest te sponsoren die zich langs het water
bevindt. Zo kan er op het feest zelf aandacht gegeven worden
aan het water. Daarnaast was het idee dat je hier op de foto
kon met een reddingsboei, waar een goede slogan op stond.
Om deze foto te kunnen bekijken, moet je eerst naar een site.
De site staat op een kaartje die wordt uit gedeeld als je op de
foto bent gegaan. Zo komen er veel mensen op de site, en na
het plaatsen van de foto op internet, bijvoorbeeld facebook,
wordt het ook bekend bij de andere jongeren. Het enige
‘nadeel’ hiervan is dat er ook veel jongeren worden benaderd
die niet actief zijn op het water. Maar wel pak je het deel mee
die zomers voor de gezelligheid een rondje gaan varen op de
plas. Deze groep jongeren mis je namelijk als je je alleen gaat
richten op bijvoorbeeld watersport. …’
Maaike van der Nol, Commerciele Economie,
Sessie 4 december 2013
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‘…Tijdens deze sessie heb ik voornamelijk geleerd dat brainstormen en
samenwerking met andere erg belangrijk zijn. Dit komt omdat je door
samenwerken en brainstormen met andere deelnemers tot andere inzichten
komt, waar je uit jezelf niet op zou komen. Dit geeft weer moed om door te
gaan als het even niet meer lukt.
Brainstormen is een onderdeel van samenwerking, waar een deel van de
deelnemers vooraf niet in geloofden. Door het in de praktijk bij een vraagstuk
toe te passen werd de deelnemers duidelijk, dat brainstormen een cruciaal
onderdeel is van samenwerken. …’
Yassine Haloui, Commerciele Economie, Sessie 4 december 2013
‘…Uiteindelijk moest er ook gepresenteerd worden. Dit is ook een goede
oefening voor het presenteren. Eerst wordt er een opdracht gemaakt en dan
worden de ideeën met elkaar verwisselt door het aan elkaar te presenteren.
Er mocht zelf gekozen wie de presentatie ging houden in elke groepje.
De presentatie moest gaan over het bewust zijn creëren voor jongeren op
het water om zo het gevaar te verminderen. Het probleem is dat de jongeren
op het water zijn meestal onwetend. Ze weten weinig af van de gevolgen die
kunnen ontstaan door onwetendheid. Het is bijvoorbeeld belangrijk te weten
dat een grote schip een grote dode hoek heeft en daardoor een kleine boot
niet zo snel kan zien. Het is voor een grote schip moeilijk om naar een
andere kant af te wijken. Ook is het belangrijk om te weten dat als je langs
een grote schip vaart met een kleine boot dat je naar de schip wordt
gezogen door de motor die de schip heeft. Voor dit soort gevallen is het
belangrijk om een kleine cursus te geven aan jongeren die varen. Dat is het
probleem waar we ons op hebben gericht. …’
Sabri El Ouali, Commerciele Economie, Sessie 4 december 2013
‘…Daarnaast lijkt het me handig om de doelgroep van 12-25 aan te spreken
door middel van een pakkende video. Een voorbeeld hiervan is de video die
door iedereen werd gedeeld op Facebook. In deze video zag je iemand met
een telefoon in de auto zitten, het gevolg was een frontale botsing. Dit is erg
pakkend en aansprekend. Wanneer er een goede video wordt gemaakt die
de jeugd aanspreekt, zal deze via Facebook vanzelf zijn weg vinden.
Daarnaast kan ervoor gekozen worden om door middel van een
samenwerking, de video in bioscopen te laten zien (voorafgaand aan de
film). …’
Martijn van Hoepen, Commerciele Economie, sessie 4 december 2013
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‘…Uiteindelijk kwamen wij op het idee om overal stickers te plakken met
een QR-code. Dit vonden wij een goed idee, alleen we verwachtten dat het
niet heel veel aandacht zou krijgen. Dus bedachten we een guerrilla-actie.
Dus niet alleen stickers plakken maar ook kleine miniatuurbootjes maken.
Deze bootjes zouden we dan op het water zetten om gewoon op het land
om zo de aandacht te krijgen. Iedereen vind zo’n bootje leuk om te hebben.
In deze bootjes zou dan ook de QR-code van de website zitten. Dit zou dan
leiden naar een pagina en dan zou je uiteindelijk na het invullen van een
enquête een prijs kunnen winnen. Ook zou je als begin van de site de tips
zien om het water veilig op te gaan. Ook zou er in de bootjes een klein
prijsje kunnen zitten als een sleutelhanger. Of je alleen één hoofdprijs doet
die je na het invullen van een enquête kan winnen en of je nog kleine
prijsjes in de bootjes doet, hangt af van het budget dat ter beschikking is
gesteld. Uiteindelijk hebben we dit idee gepresenteerd. Ik vond het resultaat
erg goed. Door een guerrilla-actie weet ik zeker dat je veel aandacht zal
krijgen. Deze actie kan bijvoorbeeld door middel van Facebook en Twitter
bekend worden gemaakt. Echter kon ik niet goed peilen wat de marketing
mensen van de overheid ervan vonden. De begeleiders vonden het in ieder
geval een zeer goed idee. Ik vond het erg leerzaam om te hebben
meegedaan. Hierdoor leer je samenwerken met deelnemers die je deze dag
voor het eerst ziet en waar je dan al direct een casus mee uitwerkt. De
begeleiders die deze SpeedSolving sessie organiseerden vond ik erg goed.
Door middel van een quiz en een filmpje maakten ze de ontmoeting met
elkaar en het onderwerp van de casus erg leuk. Ook lieten ze je vrij om je
gang te gaan, maar zorgden ze er wel voor dat we er wel degelijk serieus
aan moesten werken. De begeleiders maakten de sessie erg leuk en
leerzaam. Ik vond zelf het onderwerp van de casus niet interessant. De
reden hiervoor is dat de casus niet specifiek op mijn vakgebied was gericht
en meer algemeen was. Dit maakte de casus minder interessant voor mij
om aan te werken. De kennis die ik hier heb opgedaan is zeker leerzaam
geweest. Ik heb geleerd hoe je een casus door samenwerking kunt
analyseren en uitwerken en hoe je over de resultaten daarvan een
presentatie geeft. …’
Roeland Zijta, Instituut Financieel Management, Sessie 12 december 2013

‘…Goed samenwerken is de sleutel tot succes. Zo ook bij deze
workshop. Samenwerking is voor mij eigenlijk nooit een probleem
geweest.

‘…Tijdens deze sessie heb ik twee belangrijke dingen geleerd. Het eerste
wat ik geleerd heb is dat de maritieme sector, waar ik eerst vrij weinig van
af wist, groter is dan ik dacht en groter is dan het lijkt. Daarnaast zijn veel
sub-sectoren van de maritieme sector interessant om nader onderzoek naar
te doen binnen mijn eigen opleiding met betrekking tot bijvoorbeeld
marktonderzoek- of marketing probleemstellingen.
Daarnaast heb ik geleerd om binnen kort tijdsbestek samen te werken met
willekeurige mensen om effectief en efficiënt antwoord te geven op
verschillende vraagstukken en probleemstellingen. Het is mij duidelijk
geworden dat bij het oplossen van zo’n dergelijk vraagstuk meerdere
meningen van meerdere mensen nodig zijn om tot een goede oplossing te
komen. Samenwerking is dus voor mij een sleutel tot speedsolving. …’
Roy Rog, Commerciele Economie, Sessie 11 december 2013

‘…Het was erg informatief aangezien ik persoonlijk niet wist dat de
maritieme sector dusdanig groot was. Om onze kennis te testen
werd er na het zien van het filmpje gevraagd welke deelsectoren wij
als deelnemers konden noemen die betrekking hadden op de
maritieme sector. Hierbij kwamen wij verbazingwekkend genoeg een
heel eind. Tot slot werd er een leuke en interactieve quiz gehouden
over de maritieme sector. Hier zaten een aantal moeilijke vragen bij
waarop ik zeker niet altijd een antwoord op wist. Met een beetje
geluk heb ik deze quiz wel gewonnen waar ik van stond te kijken
aangezien er 2 deelnemers uit de maritieme sector in ons midden
waren. …’
Randy de Wit, Commerciele Economie, Sessie 11 december 2013
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Tijdens de workshop werd ingegaan op het volgende
innovatievraagstuk: Rijkswaterstaat heeft al enkele jaren een
campagne lopen voor veilige recreatievaart. Uit onderzoek is
gebleken dat deze campagne vooral bij ouderen aanslaat.
Rijkswaterstaat is op zoek naar ideeën voor een campagne gericht
op jongeren. Veilig varen doe je samen! ...’
Marc van der Velden, Commerciele Economie, Sessie 12 december
2013
‘…Het innovatievraagstuk voor de nieuwe campagne varen doe je
samen ‘hoe kan men jongeren aanspreken met een sterke
campagne’. Wij hadden verscheidene reclames vergeleken die goed
waren en sommige minder goed waren. Daaruit hadden
geconcludeerd dat het humor moet bevatten en ook wel moet
blijven hangen bij de doelgroep. Wij hadden als aanbeveling om met
verschillende instanties samen te werken. Zoals bijvoorbeeld
toneelschool, grafische scholen om een filmpje te maken die
pakkend en blijft hangen bij de humor. Men kan altijd het beste de
doelgroep zelf het filmpje laten maken dat is het meest
geloofwaardig. Het filmpje moet zowel een shock effect hebben als
humor bevatten daarnaast moet het een kort filmpje zijn waarin men
wel snapt wat de boodschap is. Onze slogan was ‘je kan niet even
uitstappen op het water’. Daarmee attenderen wij op het feit dat
men vooraf moet nadenken wat zij gaan en doen en geen
gevaarlijke dingen doen op het water. En dat alcohol een gevaarlijke
middel is die vaak de oorzaak is van ongelukken. Ik hoop dat er een
goed campagne uit voort komt uit de informatie dat er is gegeven
door de deelnemers op 12 december 2013. …’
Soufian Tanouti, Commerciele Economie, Sessie 12 december 2013
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BIJLAGE 4: FOTO IMPRESSIE
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