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Voorwoord 

Dit document is het resultaat van mijn onderzoek naar het beleid rondom en de waardering van het 

digital signage systeem binnen de gemeente Rotterdam. Onder begeleiding van Marijn Struiksma en 

René van Duin voerde ik dit onderzoek uit tijdens mijn stage bij de gemeente Rotterdam. Met dit 

onderzoek rond ik mijn masteropleiding Communicatie & Organisatie aan de Universiteit Utrecht af. 

Marijn, bedankt voor je begeleiding de afgelopen vijf maanden. Ik kon altijd bij je terecht met vragen 

en kreeg concrete feedback waar ik goed mee verder kon. Mede dankzij jou heb ik mijn 

masteropleiding en schoolcarrière op een prettige manier af mogen sluiten.  

René, bedankt voor je begeleiding tijdens mijn stage en bij het onderzoek. Door jouw vertrouwen in 

mij kreeg ik veel vrijheid in het bedenken en uitvoeren van mijn onderzoek. Ik kon altijd bij je terecht 

en kwam daardoor elke dag met frisse moed en veel plezier naar Rotterdam. Mede dankzij jou kan ik 

met een gerust hart aan mijn loopbaan beginnen.  

Verder dank ik alle andere collega’s van de gemeente die mij hebben geholpen met het verzamelen 

van voldoende informatie. In het speciaal wil ik de collega’s bedanken die ik mocht interviewen en de 

collega’s die mijn vragenlijst in hebben gevuld. Dankzij jullie kon ik een mooi onderzoek neerzetten 

en kreeg ik de mogelijkheid om af te studeren.  

Bedankt allemaal! 

Maria Reinders 
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Managementsamenvatting 

In 2015 implementeerde de gemeente Rotterdam op grote schaal een digital signage systeem. De 

beeldschermen informeren werknemers over diverse onderwerpen, waaronder praktische facilitaire 

informatie en nationaal nieuws. De volgende drie onderzoeksvragen worden beantwoord:  

I. “Wat is het beleid van de gemeente Rotterdam omtrent de digital signage beeldschermen?”  

II. “In welke mate bekijken werknemers van de gemeente Rotterdam de digital signage 

beeldschermen in ‘De Rotterdam’?” 

III. “In welke mate zorgen de huidige boodschappen op de digital signage beeldschermen in ‘De 

Rotterdam’ voor conversatie en het opzoeken van vervolginformatie over de onderwerpen?” 

 

Om antwoord te krijgen op de eerste onderzoeksvraag zijn interviews afgenomen en zijn interne 

documenten verzameld en geanalyseerd. Uit de interviews blijkt dat er binnen de gemeente 

Rotterdam geen duidelijk beleid is omtrent de digital signage beeldschermen. Er is alleen een 

handleiding met richtlijnen te vinden en een document waarin kort de opzet rondom het systeem 

beschreven staat. De beeldschermredactie is bezig met het opstellen van een redactieformule, maar 

door gebrek aan tijd komt dit niet echt van de grond.  

De tweede onderzoeksvraag werd beantwoord door observaties en een vragenlijst. Uit de 

resultaten van de observaties blijkt dat de beeldschermen weinig bekeken worden. Uit de vragenlijst 

blijkt dat de schermen vaker bekeken worden, maar vaak niet aandachtig. Gemiddeld genomen 

bekijken werknemers de schermen ongeveer een halve minuut. Een filmpje mag volgens 

respondenten ongeveer één minuut duren. Werknemers zien het liefst een boodschap over 

praktische facilitaire informatie en een boodschap die vormgegeven is met zowel tekst als een 

afbeelding. Een chi-kwadraat toets wees uit dat jongere werknemers niet significant vaker naar de 

beeldschermen kijken dan oudere werknemers.  

Ook de derde onderzoeksvraag werd beantwoord door observaties en een vragenlijst. Uit de 

observaties blijkt dat slechts twee mensen direct in gesprek gaan met elkaar en dat niemand direct 

vervolginformatie opzoekt. Uit de vragenlijst blijkt dat meer mensen weleens in gesprek gaan over 

een boodschap op de beeldschermen. In 80.2% van de gevallen gaan zij in gesprek met een collega 

en het liefst praten respondenten over een project of nationaal nieuws. Een kruistabel wijst uit dat 

mensen die het minst vaak naar de beeldschermen kijken, het vaakst nooit in gesprek gaan. Meer 

dan de helft van de respondenten zoekt nooit vervolginformatie op. Zij hebben hier geen behoefte 

aan of zien daar geen aanleiding toe. Respondenten die wel vervolginformatie opzoeken, doen dit 

voornamelijk via het intranet (RIO). Werknemers zoeken het liefst vervolginformatie op over interne 

informatie, nationaal nieuws of een project. Een kruistabel wijst uit dat mensen die ongeveer 1x per 

maand of ongeveer 1x per week naar de beeldschermen kijken het minst vaak vervolginformatie 

opzoeken. Bij beide kruistabellen lijkt het erop dat naarmate mensen vaker naar de beeldschermen 

kijken, zij ook vaker in gesprek gaan of vervolginformatie opzoeken. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd die 

kunnen helpen om het digital signage systeem nog effectiever in te zetten:  

 Geef en neem de tijd om duidelijkere richtlijnen op te stellen en te handhaven 

 Maak duidelijk wat de mogelijkheden zijn van de digital signage beeldschermen 

 Vraag werknemers regelmatig wat zij van het systeem vinden 

 Zet de digital signage beeldschermen ook echt in als secundair communicatiemiddel 
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Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Digitalisering speelt een grote rol in de huidige samenleving. Elke dag komen er technologische 

ontwikkelingen bij die ervoor zorgen dat mensen vaker te maken krijgen met een digitale omgeving. 

Steeds meer mensen maken dagelijks gebruik van een smartphone en ook computers zijn niet meer 

weg te denken. Als burger, maar zeker ook als organisatie, ben je genoodzaakt om mee te gaan in 

deze technologische ontwikkelingen. Doe je dit niet, dan ontstaat er een afstand tussen jou en de 

samenleving (Kreijveld, 2017).  

 De Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid vindt dat de overheid nog te weinig 

onderneemt om mee te gaan in het tijdperk van digitalisering. Zij stellen namelijk dat politici, 

bestuurders en ambtenaren digitalisering wel belangrijk vinden, maar niet urgent (Rijksoverheid, 

2017). Deze zienswijze moet veranderen, want digitalisering is belangrijk én urgent, aldus de 

Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid. Feit blijft wel dat het proces van digitalisering een 

uitdaging is voor de overheid en zo goed mogelijk geïmplementeerd dient te worden. Digitalisering 

biedt grote kansen op het gebied van betere dienstverlening, meer economische groei en een open, 

transparante overheid, maar tegelijkertijd ontstaan er risico’s voor het functioneren van de overheid 

wanneer overheidsorganisaties digitalisering te weinig of ondoordacht doorvoeren (Rijksoverheid, 

2017). Een voorbeeld van een poging van de overheid om te participeren in de digitale samenleving 

is het doorvoeren van een digitale brievenbus. Burgers vinden in deze digitale brievenbus berichten 

die ze eerst op papier kregen. Deze digitale brievenbus vervangt de briefpost, maar burgers bleken 

dit niet te weten en ontvingen hierdoor onverwachte boetes. De Ombudsman is hier niet over te 

spreken en vindt dat burgers zich niet gedwongen mogen voelen om alleen online hun brieven te 

krijgen (Telegraaf, 2017). Soms loopt het proces van digitalisering binnen de overheid dus niet 

vlekkeloos, maar de overheid zoekt wel naar mogelijkheden om zich te blijven ontwikkelen. Zo komt 

in een nieuwsbericht van The Post Online naar voren dat de overheid staat te springen om ICT-

medewerkers. Zij krijgen namelijk een steeds groter aandeel in het digitaal maken van 

overheidsprocessen (The Post Online, 2017). Er vindt dus wel degelijk een verschuiving plaats bij de 

overheid op het gebied van digitalisering, maar het is de vraag of het snel genoeg gaat. 

Ook de gemeente Rotterdam heeft te maken met nieuwe technologische ontwikkelingen en 

merkt dat zij mee moet in de tijd om in contact te blijven met zowel werknemers als burgers. De 

inzet van technologie zorgt ervoor dat mensen makkelijker kunnen samenwerken en daardoor de 

mogelijkheid krijgen om efficiënter te communiceren (Harrison & Andrusiewicz, 2004). Om het 

contact tussen de gemeente en burgers te optimaliseren, vernieuwde en verbeterde de gemeente 

recent haar website. Daarnaast is de gemeente actief op de volgende sociale media: Twitter, 

Instagram, Facebook, LinkedIn en Youtube. Hier publiceert de gemeente Rotterdam diverse 

actualiteiten en nieuws van de gemeente. Ook intern is de gemeente Rotterdam bezig met 

digitalisering. Zo hebben ze een intranet dat als een soort interne Facebookpagina werkt en maken 

medewerkers gebruik van technologieën, zoals e-mail en smartphones. Daarnaast informeert de 

gemeente Rotterdam werknemers door zogeheten digital signage beeldschermen. Van Steen (2009) 

formuleert de meest omvangrijke en eenduidige definitie van digital signage, ook wel narrowcasting 

genoemd: “het door middel van audiovisuele displays benaderen van een of meer specifieke 

doelgroepen, op een specifieke plaats en op specifieke momenten”. Organisaties gebruiken de 
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schermen voornamelijk om bij het groot publiek te adverteren door middel van een pakkende inhoud 

(Ijaz, Rhee, Lee & Alfian, 2014). Deze beeldschermen met promotionele doelen zet men veelal in een 

publieke omgeving zoals een vliegveld, een winkelcentrum of een universiteit in. De gemeente 

Rotterdam gebruikt de schermen voor niet-promotionele doelen, omdat zij werknemers enkel 

informeren.   

1.2 Context  

In 2015 implementeerde de gemeente Rotterdam op grote schaal het digital signage systeem. Reden 

hiervoor was dat de gemeente een nieuw kantoorpand opende. In de zogenoemde ‘De Rotterdam’ 

aan de Wilhelminakade in Rotterdam, voorzien van 40 verdiepingen, hangen sindsdien 45 

beeldschermen. De beeldschermen zien eruit als televisieschermen en hangen op elke etage bij de 

huiskamertafel en op meerdere etages bij de lift. De gemeente implementeerde het digital signage 

systeem later dat jaar ook op een andere locatie: ‘Het Timmerhuis’. Het verschil met de schermen in 

‘De Rotterdam’ is dat ze op andere plekken hangen en dat ze verticaal zijn, maar er is ook een 

overeenkomst. Op beide locaties wordt dezelfde informatie getoond. Toch ligt de focus in dit 

onderzoek op de locatie ‘De Rotterdam’. Hier is voor gekozen, omdat een beeldschermredactie de 

schermen op deze locatie beheert en omdat hier de meeste schermen hangen op specifiek 

uitgekozen plekken. De gemeente informeert werknemers via de beeldschermen over de volgende 

onderwerpen: praktische facilitaire informatie (bijvoorbeeld BHV-informatie), interne informatie 

voor werknemers (bijvoorbeeld workshops of vacatures), een project of de resultaten daarvan, 

speciale dagen (bijvoorbeeld Meatlessday op Dierendag), nationaal nieuws (bijvoorbeeld RTV-

Rijnmond of het weer) en nieuws over de stad (bijvoorbeeld UIT-tips) (Gemeente Rotterdam, 

persoonlijke communicatie, september 2016). 

Binnen de gemeente Rotterdam zijn er een aantal mensen die te maken hebben of te maken 

hadden met de digital signage schermen. Om in contact te komen met hen, heb ik hulp aan collega’s 

gevraagd. Via deze collega’s en via e-mail ben ik in contact gekomen met de juiste personen. Om een 

eerste kijk te krijgen op de situatie heb ik met drie collega’s een oriënterend interview gehouden. 

Één iemand was teamleider van het mediateam ten tijde van de implementatie, één iemand is 

beheerder van de schermen bij het cluster Stadsbeheer en één iemand maakt deel uit van de 

beeldschermredactie. De opzet van het onderzoek was ten tijde van de oriënterende interviews nog 

niet helemaal uitgewerkt, dus de vragen voor die interviews zijn niet gevormd aan de hand van het 

uiteindelijke operationalisatieschema. Naast interviews heb ik tijdens een afspraak met de 

beeldschermredactie mogen zien hoe zij te werk gaan. Ik heb gezien hoe het systeem eruitziet 

waarmee de redactie boodschappen kan plaatsen. In dit systeem kon ik ook vinden hoeveel 

beeldschermen ophangen en waar deze precies hangen. De redactie legde me uit hoe het systeem 

werkt en tussendoor mocht ik vragen stellen. Door de interviews en het meelopen met de 

beeldschermredactie had ik voldoende informatie om de opzet voor het onderzoek verder uit te 

breiden.  

1.3 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

De communicatieafdeling van de gemeente Rotterdam vraagt zich sinds de implementatie van het 

systeem af of werknemers de digitale signage beeldschermen bekijken, of er conversatie ontstaat 

door boodschappen die werknemers op de schermen zien en of werknemers vervolginformatie 

opzoeken naar aanleiding van een boodschap op de schermen. Meerdere werknemers van de 
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gemeente steken veel tijd en geld in het monteren van de boodschappen en de plaatsing hiervan op 

de schermen, maar het is niet duidelijk wat de resultaten zijn. Tevens werd tijdens mijn stage 

duidelijk dat de gemeente het beleid van het digital signage systeem op dit moment niet helder 

geregistreerd heeft. In aanloop naar de implementatie van het systeem waren er projectgroepen die 

keuzes maakten rondom de beeldschermen, maar deze keuzes zijn niet eenduidig op papier gezet. 

Daarom wordt eerst het beleid van de gemeente rondom het digital signage systeem onderzocht 

voordat gekeken wordt of de boodschappen op de beeldschermen leiden tot kennisdeling, of de 

schermen bekeken worden en wat werknemers van de schermen vinden.  

Op basis van bovenstaande informatie kunnen de volgende drie onderzoeksvragen 

geformuleerd worden:  

I. “Wat is het beleid van de gemeente Rotterdam omtrent de digital signage 

beeldschermen?”  

II. “In welke mate bekijken werknemers van de gemeente Rotterdam de digital signage  

beeldschermen in ‘De Rotterdam’?” 

III. “In welke mate zorgen de huidige boodschappen op de digital signage beeldschermen in 

‘De Rotterdam’ voor conversatie en het opzoeken van vervolginformatie over de 

onderwerpen?” 

 

Kernbegrippen 

Uit de vorige paragrafen blijkt dat het voor de gemeente Rotterdam belangrijk is om eerst het beleid 

rondom het digital signage systeem helder te krijgen en vervolgens te kijken of werknemers de 

beeldschermen bekijken en of de boodschappen zorgen voor conversatie en het opzoeken van 

vervolginformatie over de onderwerpen. In deze sectie wordt het communicatiethema theoretisch 

ingebed door relevante begrippen en eerder onderzoek te bespreken. Daardoor kan een geschikte 

methode gekozen worden om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen. 

2.1 Mogelijkheden en beleid rondom digital signage schermen 

Digital signage speelt een steeds belangrijkere rol in de reclame-industrie en is een significante 

technologie geworden in de loop der jaren (Bauer, Dohmen, & Strauss, 2012). Dit komt onder andere 

door de positieve kenmerken die het systeem heeft ten opzichte van traditionele media. Zo stellen 

Harrison en Andrusiewicz (2004) dat digital signage effectiever en goedkoper is dan traditionele 

media, omdat het de mogelijkheid heeft om dynamische inhoud te tonen. Deze dynamische inhoud 

zorgt ervoor dat de aandacht van kijkers beter getrokken en vastgehouden wordt. Daardoor zou de 

inhoud op digital signage beeldschermen net zo overtuigend zijn als reclame op een televisiescherm 

(Harrison & Andrusiewicz, 2004). Een ander voordeel van digital signage beeldschermen ten opzichte 

van traditionele media is dat de inhoud binnen enkele seconden verandert en dat een organisatie 

daardoor meerdere boodschappen kan tonen (Bauer et al., 2012). Daarnaast biedt het digital signage 

systeem de mogelijkheid om de inhoud aan te passen aan de kijker (Bauer & Spiekermann, 2011) en 

kan men interactie tussen het scherm en de kijker mogelijk maken (Müller, Exeler, Buzeck, & Krüger, 

2009). Interactie tussen het scherm en de kijker kan bijvoorbeeld mogelijk gemaakt worden door 

sensoren in de beeldschermen die de kijkrichting of gezichtsexpressie registreren en op basis van die 

informatie bepalen welke inhoud de kijker te zien krijgt (Müller, Exeler et al., 2009). Ook Huang en 



Afstudeeronderzoek | Maria Reinders | Gemeente Rotterdam | UU | Communicatie & Organisatie 

  

9 

Mynatt (2003) erkennen de voordelen van digital signage. Zij stellen dat digital signage systemen 

informatie makkelijk bereikbaar maken en ervoor zorgen dat mensen hun informatie niet van 

overbelaste kanalen, zoals e-mail, hoeven te halen. De vele voordelen die onderzoekers zien in het 

systeem leiden ertoe dat mensen soms bepaalde assumpties hebben. Zo wordt volgens Huang, 

Koster en Borchers (2008) algemeen verondersteld dat digital signage schermen de aandacht 

trekken en vasthouden van voorbijgangers en dat deze voorbijgangers ook daadwerkelijk de inhoud 

lezen en bekijken. Daarnaast veronderstellen onderzoekers ook vaak dat grote beeldschermen 

ervoor zorgen dat meerdere individuen tegelijk aangemoedigd worden om te kijken. Naast voordelen 

zijn er ook onderzoekers die nadelen opmerken. Zo benoemen Müller, Exeler et al. (2009) de 

volgende nadelen die het digital signage systeem met zich mee kan brengen: het systeem leidt 

volgens hen juist tot een informatie-overschot vanwege de extra informatie die gecommuniceerd 

wordt en het installeren en beheren van de systemen brengt ecologische kosten met zich mee, 

waaronder het gebruik van energie.  

Het projectteam van de gemeente Rotterdam maakte aan het begin van de implementatie 

van het digital signage systeem een aantal keuzes. Zo kozen zij ervoor om geen interactief scherm 

aan te schaffen, omdat dit financieel niet realiseerbaar bleek en omdat dit niet nodig was voor de 

doelen die het projectteam voor ogen had. De mogelijkheid voor interactiviteit die door Müller, 

Exeler et al. (2009) wordt genoemd, is op dit moment dus niet mogelijk met de schermen die de 

gemeente heeft. Het projectteam wilde de schermen bij de lift gebruiken om mensen naar de goede 

vergaderruimte te sturen op een etage. De schermen bij de huiskamertafel hingen zij op om 

werknemers de mogelijkheid te bieden om informele vergaderingen te organiseren. De schermen 

kunnen deze vergaderingen dan voorzien van beeld. Net als Huang et al. (2008) ging het projectteam 

er vanuit dat de beeldschermen de aandacht van veel voorbijgangers trekt en dat de schermen 

veelvuldig bekeken zouden worden. Uiteindelijk koos de gemeente ervoor om de schermen niet 

alleen voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken, omdat er meer mogelijkheden waren. Vanaf 

dat moment ontstond het idee om via de schermen ook andere informatie te tonen. Om dit 

realiseerbaar te maken, is een beeldschermredactie opgericht. Zij beheren de beeldschermen en 

voorzien deze van gevarieerde informatie. Hun focus ligt op dynamisch beeld. Zij zijn van mening dat 

deze informatievorm aantrekkelijk is voor mensen om naar te kijken. Deze zienswijze sluit aan bij de 

uitspraken van Harrison en Andrusiewicz (2014). De gemeente had dus een doel voor ogen, maar 

heeft dit in de tussentijd aangepast. De gemeente voldoet wel aan het advies om veel gebruik te 

maken van dynamisch beeld, maar de gemeente kan wellicht nog een verbeterslag slaan in het 

gebruik van middelen om de schermen interactief te maken.   

 De vele mogelijkheden die het digital signage systeem met zich meebrengt, zorgen ervoor 

dat organisaties ook veel keuzes moeten maken wanneer zij het systeem implementeren (Bauer et 

al., 2012). Om weloverwogen keuzes te maken en ervoor te zorgen dat organisaties het digital 

signage systeem op een zo effectief mogelijke manier inzetten, zijn er verschillende aspecten waar 

men rekening mee dient te houden. Huang et al. (2008) geven een helder overzicht van de aspecten 

die organisaties volgens hen tijdens de implementatie van het systeem al mee moeten nemen: 

bondigheid, de positie van het scherm, het formaat en de dynamiek van de inhoud, het krijgen van 

aandacht en kleine versus grote beeldschermen. Wat betreft bondigheid stellen zij dat kijkers niet 

bereid zijn om meer dan enkele seconden te besteden om te bepalen of zij de inhoud van de 

boodschap interessant vinden. Huang et al. (2008) geven daarom als advies om de essentie van de 
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inhoud binnen 2 á 3 seconden te laten zien. Daarnaast adviseren ze om minimale tekst te gebruiken, 

want zelfs twee of drie korte zinnen worden vaak niet gelezen. Omtrent de positie van de 

beeldschermen adviseren Huang et al. (2008) om ze waar mogelijk op ooghoogte te hangen. Dit 

vergroot de kans dat mensen kijken. De boodschappen op de beeldschermen dienen continu 

dynamisch te zijn om de aandacht langer vast te houden. Daarnaast adviseren Huang et al. (2008) 

organisaties om zo min mogelijk abrupte overgangen toe te voegen en kijkers tot bepaalde hoogte 

controle te geven over wat ze te zien krijgen. Digital signage biedt namelijk de mogelijkheid voor 

kijkers om van passieve kijkers producenten te worden, omdat kijkers steeds meer en vaker toegang 

krijgen tot informatie (Smith-Shomade, 2004). Hierdoor verandert de traditionele eenzijdige 

communicatie in tweezijdige communicatie waarbij kijkers meer invloed krijgen in de boodschappen 

die organisaties produceren. Op het gebied van aandacht trekken door middel van de schermen 

stellen Huang et al. (2008) dat organisaties na dienen te denken over de looprichting van mensen om 

te bepalen waar men de schermen ophangt. Daarnaast dien je niet alleen het scherm als 

zogenoemde eye-catcher te zien, maar is het ook verstandig om voordeel te halen uit andere 

objecten in de ruimte. Denk dus ook na over hoe je de rest van de ruimte in kunt zetten om 

maximale aandacht van voorbijgangers te krijgen. Overigens is het ook goed om na te denken over 

het effect van de grootte van een scherm op de ervaringen, de perceptie en het comfort van de kijker 

(Huang et al., 2008). De les die Huang et al. (2008) met deze adviezen meegeeft, is dat je als 

organisatie niet er vanuit moet gaan dat een scherm toch wel de aandacht trekt. Alle bovenstaande 

aspecten spelen een grote rol in hoeveel aandacht een scherm krijgt.  

 Zoals eerder genoemd voorziet de beeldschermredactie de schermen van informatie. Hierbij 

hanteren ze een aantal richtlijnen. Zo gebruiken ze zo min mogelijk tekst en vooral veel beeld in de 

boodschappen. Daarnaast proberen ze om een video maximaal tussen de 30 en 60 seconden te laten 

duren. De redactie is hierbij vaak wel afhankelijk van de boodschappen die collega’s aanleveren. Vaak 

leveren zij al een complete boodschap aan en kan er weinig aan aangepast worden. Wel biedt de 

beeldschermredactie collega’s de mogelijkheid om een boodschap aan te dragen. Het projectteam 

bepaalde de positie van de beeldschermen. Bij de huiskamertafel hangen ze op ooghoogte, maar bij 

de liften hangen ze hoger en in een hoek. Wat betreft omgeving rondom de beeldschermen staat bij 

elke huiskamer een tafel en stoelen. Ook is om de schermen heen een boekenkast te vinden met 

objecten, boeken en tijdschriften. Op elke etage is deze anders ingericht. In de lifthal staan vaak 

meerdere stoelen op verschillende posities en in verschillende maten. De gemeente Rotterdam 

voldoet op sommige punten wel aan de tips die Huang et al. (2008) benoemen, maar er is ook ruimte 

voor verbetering.  

Naast het meenemen van bovenstaande aspecten in de uitwerking van de schermen vindt 

een aantal onderzoekers (Dewan, Jing, & Seidmann, 2002; Ravnik & Solina, 2013) ook dat je als 

organisatie de voorkeuren van potentiële kijkers mee dient te nemen. Dit kunnen voorkeuren zijn 

over bijvoorbeeld layout en achtergrond van de boodschap of de positie van het scherm. De 

boodschap aanpassen aan de voorkeuren van mensen zou volgens Ravnik en Solina (2013) een 

significant effect hebben op hoe kijkers de inhoud van de schermen waarnemen. Volgens Dewan et 

al. (2002) kun je een digital signage systeem alleen effectief uitwerken als je deze voorkeuren 

meeneemt. Wel erkennen zij dat het moeilijk is om de voorkeuren van een grote groep mensen te 

bundelen, omdat je te maken hebt met een grote diversiteit aan meningen. De zienswijze van Müller, 

Wilmsmann, Exeler, Buzeck, Schmidt, Jay en Krüger (2009) sluit aan bij de uitspraken van Dewan et 
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al. (2002) en Ravnik en Solina (2013). Müller, Wilmsmann et al. (2009) stellen namelijk dat mensen 

sneller kijken wanneer zij interessante informatie verwachten. Dit is ook iets om al mee te nemen in 

de uitvoeringsfase van het digital signage systeem. Wanneer mensen een of meerdere keren 

informatie op de schermen zien die zij niet interessant vinden, leidt dit ertoe dat zij een volgende 

keer minder snel naar de schermen kijken. Zij hebben dan namelijk andere verwachtingen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de mate waarin mensen naar de digital signage schermen 

kijken voor een groot deel de effectiviteit van de schermen bepaalt (Ravnik & Solina, 2013). Het is 

dan ook verstandig om als organisatie een helder en eenduidig beleid rondom de uitvoering van het 

digital signage systeem te formuleren voordat je het systeem implementeert. 

Over het algemeen bepaalt de beeldschermredactie op welke manier een boodschap wordt 

weergegeven. Zij bepalen veelal welke layout en vorm de boodschap krijgt. Toch geeft de gemeente 

Rotterdam werknemers de mogelijkheid om een boodschap aan te leveren voor op de 

beeldschermen. Hierin kunnen zij hun voorkeuren wat betreft informatievorm of informatiesoort 

aangeven. Ondanks bovengenoemde mogelijkheid zou de gemeente nog meer kunnen doen om de 

voorkeuren van werknemers te verwerken en zo gehoor te geven aan hen wensen. Uit bovenstaande 

alinea’s blijkt dat de gemeente aan meerdere richtlijnen voldoet die door onderzoekers aangedragen 

worden. Er zijn echter ook nog een aantal verbeterslagen te slaan die ervoor kunnen zorgen dat er 

een strakker beleid rondom het digital signage systeem gevormd wordt.  

2.2 Kijkgedrag van mensen 

Zodra de organisatie het digital signage systeem implementeert en de boodschappen ontwikkelt, kan 

de organisatie zich afvragen of mensen naar de schermen kijken. Of mensen naar de digital signage 

schermen kijken, is afhankelijk van een aantal aspecten. Zoals eerder genoemd veronderstellen 

organisaties vaak dat digital signage beeldschermen de aandacht van voorbijgangers trekken en 

houden (Huang et al., 2008). Huang et al. (2008) kwamen er echter tijdens hun observaties achter dat 

mensen vaak pas naar de schermen kijken wanneer iets uit de buurt van het beeldscherm hun 

aandacht trekt. Zo kijken voorbijgangers eerst naar een poster of andere items in een etalage 

voordat hun aandacht naar het beeldscherm uitgaat. Het maakt dan ook niet uit of mensen 

‘verplicht’ naar een beeldscherm moeten kijken (bijvoorbeeld bij de kassa of in een lift) of dat zij 

vrijwillig naar een beeldscherm kijken. Mensen kijken hierdoor niet sneller of langer naar een 

beeldscherm (Huang et al., 2008). Op basis van deze resultaten stellen Huang et al. (2008) dat digital 

signage beeldschermen een secundaire rol spelen in het trekken van aandacht. Werknemers van de 

gemeente Rotterdam hoeven niet ‘verplicht’ naar een beeldscherm te kijken. Zij kunnen de 

schermen ook voorbijlopen zonder er naar te kijken. Bauer et al. (2012) erkennen de opinie van 

Huang et al. (2008). Zij stellen dat voorbijgangers niet de intentie hebben om te interacteren met een 

digital signage beeldscherm, omdat ze veelal bezig zijn met andere dingen. Müller, Wilmsmann et al. 

(2009) spreken bovenstaande uitspraken tegen, want zij vonden in hun onderzoek juist dat mensen 

die lang moeten wachten en niets anders te doen hebben sneller aandacht schenken aan het digital 

signage beeldscherm. Huang et al. (2008) voegen hieraan toe dat een beeldscherm op ooghoogte 

veel effectiever werkt in het trekken van aandacht van voorbijgangers dan een beeldscherm dat 

hoger dan ooghoogte hangt. Dit resultaat is volgens Huang et al. (2008) onafhankelijk van de inhoud 

die getoond wordt. Ook Müller, Exeler et al. (2009) stellen dat de invloed van inhoud op hoe lang 

mensen kijken klein is. Volgens hen is het kijken naar een digital signage beeldscherm niet gepland 

en loopt er niemand speciaal langs een beeldscherm omdat het bepaalde inhoud toont. Toch zijn er 
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ook onderzoekers die stellen dat inhoud wel invloed heeft op de kijkintentie van mensen. Zo stellen 

Ravnik en Solina (2013) dat dynamische inhoud anderhalf keer vaker aandacht krijgt dan statische 

inhoud. Wel stellen zij dat de soort inhoud niet beïnvloedt hoe lang mensen naar de beeldschermen 

kijken. De bevinding van Huang et al. (2008) dat mensen sneller wegkijken wanneer de inhoud 

verspringt van een video naar tekst spreekt de stelling van Ravnik en Solina (2013) tegen. De 

bevinding van Huang et al. (2008) suggereert namelijk dat mensen dus wel langer naar een digital 

signage beeldscherm kijken als er dynamische inhoud wordt getoond. Bovenstaande uitspraken laten 

zien dat er meerdere aspecten van invloed kunnen zijn op het kijkgedrag van mensen, maar dit zijn 

niet alle aspecten. 

Naast de omgeving, locatie en de inhoud van het beeldscherm spelen namelijk ook de 

verwachtingen die mensen hebben, de kleur van de inhoud, het dagdeel en de grootte van het 

scherm een rol in de mate waarin werknemers naar de beeldschermen kijken. Volgens Müller, 

Wilmsmann et al. (2009) verwachten mensen bij een beeldscherm in een publieke omgeving veelal 

saaie informatie. Dit leidt ertoe dat mensen niet naar de beeldschermen kijken, maar mensen geven 

de digital signage beeldschermen meer aandacht wanneer zij informatie verwachten die voor hen 

interessant is. De meest belangrijke factor die volgens Müller, Wilmsmann et al. (2009) ervoor zorgt 

dat mensen naar de schermen kijken, is de kleur van de inhoud. Als de inhoud op de beeldschermen 

heel kleurrijk is, dan zorgt dit ervoor dat mensen sneller kijken. Müller, Exeler et al. (2009) vonden 

ook een verschil in kijkgedrag op basis van verschillende dagdelen. Uit hun onderzoek komt naar 

voren dat mensen de schermen het meest bekijken tijdens lunchtijd. Hierop volgt respectievelijk de 

namiddag, de ochtend en de avond. In de avond kijken mensen dus het minst naar de schermen. Bij 

de gemeente Rotterdam kunnen werknemers tijdens werktijd naar de beeldschermen kijken. De 

schermen staan aan tussen acht uur ’s ochtends en half zes ’s middags. Gedurende die tijd speelt er 

een diashow van meerdere boodschappen. Na half zes springen de beeldschermen in ‘De Rotterdam’ 

automatisch uit. Huang et al. (2008) constateerden op basis van hun observaties dat mensen vaak 

langer naar kleine schermen kijken in plaats van naar grote schermen. Huang et al. (2008) denken dat 

dit effect voorkomt omdat mensen meer gewend zijn om te kijken naar kleine schermen voor een 

langere periode. Wel was het in hun onderzoek zo dat de kleine schermen interactief waren en de 

grote schermen niet. Dit zou eventueel ook voor een verschil in de resultaten kunnen zorgen. De 

digital signage beeldschermen bij de gemeente Rotterdam zijn ongeveer even groot als een 

televisiescherm en niet interactief. Afgaande op de uitspraak van Huang et al. (2008) zou het 

betekenen dat werknemers minder lang naar de digital signage beeldschermen kijken, omdat deze 

vrij groot zijn. De kenmerken die in bovenstaande alinea’s benoemd worden, kunnen al dan niet 

invloed hebben op het kijkgedrag van mensen. Een aantal kenmerken, zoals kleur van de inhoud en 

locatie en omgeving van de beeldschermen zijn in bepaalde mate al doorgevoerd in het beleid van de 

gemeente Rotterdam. Het kenmerk grootte van het scherm is moeilijker om aan te voldoen, omdat 

er dan een drastische verandering in het materiaal nodig is. Het zou positief kunnen zijn om nog een 

keer te kijken naar hoe de kenmerken op dit moment zijn ingevoerd en wat er nog verbeterd kan 

worden.   

Niet alleen het beleid dat een organisatie hanteert omtrent het digital signage systeem kan 

invloed hebben op hoe een boodschap door kijkers ontvangen wordt. Ook de manier waarop een 

boodschap wordt vormgegeven, kan effect hebben op hoe een kijker een boodschap ontvangt en 

dan met name op hoe een kijker een boodschap verwerkt. Mensen verwerken informatie namelijk 
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niet altijd op dezelfde manier. Van Loock, Vermeir en Geuens (2010) stellen dat organisaties bij het 

ontwerpen van de boodschappen goed moeten letten op de complexiteit van de boodschap. Zij 

vonden in hun onderzoek dat mensen simpele boodschappen positiever beoordelen dan gemiddeld 

complexe boodschappen. Ook Burke (zoals geciteerd in Van Loock et al., 2010) stelt dat mensen zo 

min mogelijk moeite willen steken in het verwerken van een boodschap. Een simpele boodschap zou 

makkelijker te verwerken zijn en wordt daarom door mensen boven een complexere boodschap 

geprefereerd. Van Loock et al. (2010) maken onderscheid in visuele en lexicale complexiteit. Bij een 

visueel simpele boodschap zien mensen meteen om welk object het gaat. Bij deze boodschap staat 

er bijvoorbeeld één grote duidelijke foto van het item in beeld. Bij een visueel complexe boodschap 

is het voor de kijker niet meteen duidelijk waar de boodschap over gaat. Hiervoor moet hij/zij eerst 

de context van de boodschap begrijpen. De gemiddeld complexe visuele boodschap zit qua 

moeilijkheid tussen de simpele en complexe versie in. Bij lexicale boodschappen maken Van Loock et 

al. (2010) een verschil in het aantal woorden, zinnen en woorden per zin. Een lexicale simpele 

boodschap bevat volgens hen ongeveer zestien woorden verdeeld over drie zinnen en vijf tot zes 

woorden per zin. Een lexicale complexe boodschap bevat 68 woorden verdeeld over drie zinnen en 

zestien tot 29 woorden per zin. De gemiddeld complexe lexicale boodschap is weer een gemiddelde 

en bevat 48 woorden verdeeld over vijf zinnen en zeven tot twintig woorden per zin. Volgens 

Janiszewski en Meyvis (2001) zorgt een simpele boodschap ervoor dat de kijker sneller leert. 

Daarentegen dient een kijker vaker blootgesteld te worden aan complexe boodschappen voordat het 

went.  

Wanneer men dus zo snel mogelijk het meest effectieve resultaat wil behalen, is het 

verstandig om simpele boodschappen te presenteren. Op die manier voorkom je ook dat een 

persoon een overschot aan informatie moet verwerken. Een informatie-overschot belemmert de 

informatieverwerking van een persoon en die persoon heeft daardoor moeite om relevante 

informatie te onderscheiden (Müller, Wilmsmann et al., 2009). Het verschijnsel dat verband houdt 

met het aantal blootstellingen, is het zogenoemde mere exposure effect. Dit verschijnsel houdt in dat 

naarmate iemand een boodschap vaker ziet hij/zij een steeds positievere attitude vormt tegenover 

de boodschap (Janiszewski & Meyvis, 2001). Iemand zou een complexe boodschap dus vaker moeten 

zien voordat deze hetzelfde effect bereikt als een simpele boodschap. Een opinie die in meerdere 

artikelen terugkomt, is dat visuele boodschappen beter werken dan lexicale boodschappen. Zo 

stellen Childers, Heckler en Houston (1986) dat mensen de visuele portie van een boodschap dieper 

verwerken dan de lexicale portie van een boodschap. Ook Müller en Krüger (2007) stellen dat 

animaties moeilijk te negeren zijn. Volgens hen kan de animatievorm moeilijk genegeerd worden 

door het brein. Edell en Staelin (1983) erkennen deze opinies en vonden ook dat mensen visuele 

componenten van boodschappen makkelijker verwerken dan lexicale componenten. Boodschappen 

met een dominante visuele component scoren daarom beter op attitude, recall en herkenning in 

vergelijking met advertenties met een dominante verbale component. Op basis van bovenstaande 

gegevens en de resultaten uit hun onderzoek stellen Van Loock et al. (2010) dat simpliciteit voor 

zowel visuele als lexicale boodschappen werkt. Zij voegen hier aan toe dat simpliciteit van visuele 

boodschappen het grootste effect heeft. De beeldschermredactie van de gemeente Rotterdam legt 

de focus op het visuele aspect van een boodschap. Daarnaast proberen zij bij een statische 

boodschap het tekstuele aspect te beperken tot maximaal twee á drie zinnen. Het aantal woorden 

varieert hierbij. Ook in dynamische boodschappen probeert de redactie zo min mogelijk gebruik te 

maken van tekst en focussen ze op beeld. Afgaande op het beleid van de gemeente Rotterdam wat 
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betreft de mate van complexiteit van boodschappen en de adviezen die bovengenoemde 

onderzoekers geven, scoort de gemeente positief op het gebied van informatieverwerking. Toch zou 

het goed zijn als de gemeente hun boodschappen evalueert aan de hand van eerder onderzoek en 

kijkt waar nog verbetering mogelijk is.  

2.3 Conversatie starten 

Pas wanneer mensen naar een digital signage beeldscherm kijken, kunnen zij ook in gesprek gaan of 

vervolginformatie zoeken over een boodschap op de schermen. In de literatuur is zeer weinig 

informatie te vinden over het hebben van een conversatie naar aanleiding van een boodschap op de 

beeldschermen. De enige connectie die ik kan maken met literatuur, is met het onderzoek van 

Barasch en Berger (2014). Hun onderzoek gaat over de mate waarin een narrowcasting of 

broadcasting omgeving invloed heeft op hoeveel mensen met elkaar delen. Barasch en Berger (2014) 

definiëren narrowcasting als een conversatie waarin iemand met één ander persoon communiceert. 

Broadcasting definiëren zij als een conversatie waarin meer dan twee mensen met elkaar 

communiceren. Ondanks dat hun onderzoek niet is toegespitst op digital signage beeldschermen, 

kan er een koppeling worden gemaakt met de situatie rondom het digital signage systeem zoals die 

bij de gemeente Rotterdam voorkomt. Daar kan het voorkomen dat er een enkele persoon naar de 

beeldschermen kijkt, maar het kan ook voorkomen dat meerdere personen tegelijk kijken. Dit geldt 

voor zowel de situatie bij de beeldschermen in de lifthal als bij de beeldschermen in de huiskamer. 

Barasch en Berger (2014) stellen dat mensen sneller geneigd zijn om informatie met elkaar te delen 

tijdens een één-op-één gesprek dan tijdens een groepsgesprek. Deze uitspraak van Barasch en Berger 

(2014) suggereert dat wanneer werknemers van de gemeente Rotterdam met tweeën tegelijk naar 

de beeldschermen kijken sneller in gesprek gaan dan wanneer zij met meer dan twee mensen tegelijk 

naar de schermen kijken. Overigens zegt de stelling van Barasch en Berger (2014) alleen iets over het 

starten van een face-to-face conversatie en waarbij minimaal twee personen betrokken zijn. De 

stelling van Barasch en Berger (2014) laat een digitale conversatie buiten beschouwing. Het kan 

echter ook voorkomen dat een individu naar aanleiding van een boodschap op de beeldschermen 

een andere persoon digitaal een boodschap stuurt en op deze wijze een gesprek start. Daarnaast 

kunnen op basis van bovenstaande informatie alleen uitspraken gedaan worden over een gesprek op 

het moment zelf, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand pas later in gesprek gaat over een 

onderwerp van de beeldschermen. De praktijk moet uitwijzen of mensen daadwerkelijk in gesprek 

gaan met elkaar over een boodschap op de beeldschermen. 

2.4 Vervolginformatie opzoeken  

Over het opzoeken van vervolginformatie naar aanleiding van een boodschap is ook weinig te vinden. 

Er is slechts één bron waar een verband mee gelegd kan worden. Huang en Mynatt (2003) delen de 

opinie dat wanneer informatie interessant is voor veel of alle leden van een groep dat zij zich ook 

meer identificeren met die informatie. Gevolg hiervan is dat de individuele leden van die groep 

sneller geneigd zijn om informatie op te zoeken over groepsgenoten. Het onderzoek van Huang en 

Mynatt (2003) gaat niet specifiek over digital signage beeldschermen of boodschappen, maar er is 

een kans dat deze stelling ook geldt voor een digital signage omgeving. Wanneer iemand namelijk 

interessante informatie voorbij ziet komen op een digital signage beeldscherm, dan kan hij/zij sneller 

geneigd zijn vervolginformatie op te zoeken over dat desbetreffende onderwerp. Daarbij is het 

aannemelijk dat mensen geen vervolginformatie opzoeken wanneer een boodschap helemaal niet in 
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hun interesseveld ligt. Of iemand informatie interessant vindt, is persoonlijk. Bij de gemeente 

Rotterdam komt een variatie aan verschillende informatie voorbij. Hiermee komen veel 

onderwerpen aan bod in de hoop dat er voor iedereen een interessant onderwerp bij zit. 

Werknemers van de gemeente Rotterdam kunnen via verschillende communicatiekanalen 

vervolginformatie opzoeken. Zo kunnen zij onder andere via het intranet vervolginformatie 

opzoeken, maar ook via sociale media, de website van de gemeente Rotterdam of e-mail. Onderzoek 

moet uitwijzen of en zo ja, via welke kanalen werknemers vervolginformatie opzoeken.  

2.5 Conceptueel model 

De begrippen die hierboven werden besproken, hangen allemaal op een bepaalde manier met elkaar 

samen. Om deze verbanden overzichtelijk te maken, is een conceptueel model gevormd (zie figuur 

1). De neiging van werknemers om naar de digital signage beeldschermen te kijken, kan deels 

beïnvloed worden door het beleid wat de gemeente op dit moment hanteert. Zoals eerder genoemd 

in paragraaf 2.2 zou de locatie van het scherm en de inhoud van de boodschap van invloed kunnen 

zijn op het kijkgedrag van mensen. Of mensen de neiging hebben om een conversatie te starten of 

om vervolginformatie op te zoeken, komt veelal voor wanneer mensen naar de schermen kijken. 

Toch kan een conversatie starten of vervolginformatie opzoeken eventueel direct beïnvloed worden 

door beleid, omdat mensen niet altijd per se eerst naar de schermen hoeven te kijken. Zo zijn er 

mensen die praten over de schermen terwijl ze er niet naar kijken. Daarnaast kan het ook zo zijn dat 

mensen via andere communicatiemiddelen informatie vinden over een onderwerp wat toevallig ook 

op de schermen komt. Hiervoor hoeven zij niet specifiek naar de schermen te kijken. Kijken naar de 

schermen is daarom een mediërende variabele en versterkt de relatie tussen beleid van de 

gemeente en het starten van een conversatie of het opzoeken van vervolginformatie. 

Figuur 1. Conceptueel model. 
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Methode 

Mijn onderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. Ik ga namelijk interviews 

afnemen, documenten verzamelen en analyseren, werknemers observeren en een vragenlijst 

ontwikkelen. Door middel van deze vier methodes hoop ik een antwoord te krijgen op de drie 

onderzoeksvragen. De validiteit en betrouwbaarheid van een onderzoek verschilt per methode. Om 

de interne validiteit van alle methodes te kunnen waarborgen, maakte ik voorafgaand aan de uitvoer 

van het onderzoek een specifieke uitwerking. Op basis daarvan maakte ik een 

operationalisatieschema (zie bijlage 1). De kernbegrippen en de daarbij behorende dimensies, topics 

en indicatoren zijn zorgvuldig gekozen op basis van vooronderzoek. Uit de operationalisatie vloeide 

het triangulatieschema (zie bijlage 2) waarin ik formuleer welke informatie ik uit welke methode wil 

halen. De triangulatie maakt het mogelijk om het onderwerp van meerdere kanten te belichten. Om 

de betrouwbaarheid van alle methodes zo hoog mogelijk te laten scoren, zijn alle schema’s en vragen 

vooraf goed doorgesproken met studiegenoten en stagebegeleiders. Dit zorgt voor een duidelijke 

overeenstemming in de uiteindelijke uitvoering. De doelgroep voor mijn onderzoek is 

kantoormedewerkers van de gemeente Rotterdam. Ik maak de keuze voor deze doelgroep, omdat in 

‘De Rotterdam’ veelal kantoormedewerkers werkzaam zijn. Dit is dan ook de meest logische 

doelgroep voor mijn onderzoek.  

3.1 Interviews 

Om meer diepgaande informatie te krijgen over het beleid van de gemeente Rotterdam omtrent de 

digital signage beeldschermen zijn interviews gehouden. Twee collega’s die nauw bij de digital 

signage beeldschermen betrokken waren en/of zijn, zijn geïnterviewd. Ik interviewde een collega die 

deel uitmaakt van de beeldschermredactie. Zij beheert sinds het begin de beeldschermen en zij is 

tevens een van de mensen die de onderwerpen voor op de schermen selecteert. Ook interviewde ik 

een facilitair medewerker die aan het begin van de implementatie betrokken was bij de projectgroep 

rondom het digital signage systeem. De facilitaire afdeling gaf als eerste akkoord om de 

beeldschermen op te hangen. Ik wilde dan ook graag weten waarom de afdeling facilitair de 

beeldschermen graag wilde implementeren en wat zij voor doel(en) voor ogen hadden. De 

transcripties zijn toegevoegd in bijlage 3a en 3b. Tijdens het interview kon ik horen hoe de 

geïnterviewden het project en de uitkomst daarvan ervoeren. Het operationalisatieschema gold als 

basis voor de interviewschema’s (zie bijlage 4a en 4b). Aan de redactrice stelde ik vragen over zowel 

de doelen van de schermen als de informatieselectie. De collega van facilitair kon alleen iets vertellen 

over de doelen van de schermen. De interviews zijn getranscribeerd en alle uitspraken zijn 

toebedeeld aan één van de bijpassende dimensies (ofwel doelen van de schermen ofwel 

informatieselectie) uit het interviewschema. De belangrijkste zinsneden zijn vetgedrukt om de kern 

te benadrukken. Op basis van deze indeling kan een helder overzicht gegeven worden van de 

uitspraken uit de interviews. 

Ik koos deze methode, omdat ik graag diepgaande informatie wilde over hoe het proces en 

implementatie van het digital signage systeem is verlopen. Tevens koos ik voor deze methode, 

omdat er enkele mensen nauw betrokken waren of zijn bij dit proces. Een interview is dan de beste 

optie om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Voorafgaand aan de interviews informeerde ik 

bij collega’s van de gemeente Rotterdam welke mensen in aanmerking kwamen voor de interviews. 

Dit zorgde ervoor dat ik alleen de mensen interviewde die veel konden vertellen over het onderwerp. 
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De aanpak van de interviews was semigestructureerd. Ik wilde namelijk graag een antwoord op 

gerichte vragen. Daarnaast was de geïnterviewde ook vrij om eigen toevoegingen te geven. Hierdoor 

voorkwam ik dat ik eventueel overbodige informatie over het hoofd zag. Wanneer men kijkt naar de 

externe validiteit rondom de interviews, dan is deze niet heel groot. Het is moeilijk om te stellen dat 

de uitkomsten daarvan ook gelden voor andere vergelijkbare situaties, omdat ik maar een beperkt 

aantal mensen interviewde. Daarnaast kan een geïnterviewde een vraag anders interpreteren dan 

een ander. De kans hierop werd zo klein mogelijk gehouden door tijdens de interviews uitleg te 

geven of bij te sturen wanneer nodig. Dit zorgde tevens voor een verhoging van de betrouwbaarheid.  

3.2 Documenten 

Om een volledig beeld te kunnen geven van het beleid van de gemeente Rotterdam omtrent de 

digital signage beeldschermen, zocht ik naar documenten die het onderwerp digital signage 

aansneden. Alle mogelijke communicatiemiddelen zijn erbij betrokken. Zo doorzocht ik het intranet 

(RIO) en de gemeentelijke bestandsmap (de K-schijf). Tevens kwam uit het interview met de 

beeldschermredactrice naar voren dat er nog een aantal documenten zijn die ik nog niet had 

gevonden. Waarschijnlijk kwam dit omdat ik geen beschikking heb over alle mappen op de K-schijf. 

Ook had de redactrice zelf nog een aantal documenten in bezit. Zij heeft mij deze documenten later 

nog toegestuurd. In dit onderzoek gebruik ik de term digital signage, maar deze term gebruikt niet 

iedereen in de organisatie. Om zoveel mogelijk relevante resultaten uit de zoekopdrachten te krijgen, 

maakte ik een rijtje van mogelijke zoektermen. Op de volgende zoektermen is gezocht: digital 

signage, narrowcasting, informatieschermen, beeldschermen en schermen. Alle gevonden 

documenten zijn verzameld en in een schema ingedeeld (zie bijlage 5). Van elk document maakte ik 

een korte samenvatting van de belangrijkste informatie die genoemd werd. Ook hier is de indeling op 

de operationalisatie gebaseerd.  

Voor deze methode koos ik, omdat één van de onderwerpen van dit onderzoek is om het 

beleid rondom de beeldschermen helder te krijgen. Daarom was het van belang om te kijken wat de 

gemeente sinds de start van het project aan informatie documenteerde. Een overzicht van alle 

documenten zorgt voor een versterking van de uiteindelijke resultaten. De externe validiteit is 

moeilijk vast te stellen, omdat niet bekend is of andere organisaties dezelfde documenten in bezit 

hebben. Het is echter niet aannemelijk dat andere organisatie dezelfde documenten in bezit hebben, 

omdat alle documenten alleen op interne communicatiekanalen beschikbaar waren. De 

betrouwbaarheid van de documentanalyse is zo hoog mogelijk geprobeerd te houden door aan 

meerdere collega’s hulp te vragen bij het verzamelen van de documenten. Zij hebben geholpen om 

een compleet beeld te vormen van alle documenten die beschikbaar zijn.  

3.3 Observaties 

Nadat de interviews plaatsvonden en de documenten waren verzameld, voerde ik twee observaties 

uit in ‘De Rotterdam’. Dit gaf mij de mogelijkheid om het natuurlijke gedrag van werknemers te 

achterhalen. De resultaten van de observaties vormen een versterking op de resultaten die uit de 

vragenlijst komen. Ik observeerde onder andere of mensen naar de beeldschermen keken en zo ja, 

hoe lang ze keken. Ook noteerde ik naar welke informatie mensen keken, of ze in gesprek gingen en 

of ze vervolginformatie opzochten. Zoals eerder genoemd hangen er digital signage schermen op 

verschillende etages. Op acht etages hangen beeldschermen bij de lift en op 31 etages hangen 

beeldschermen bij de huiskamertafel. Verdeeld over twee dagen observeerde ik op acht 
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verschillende etages en per etage twee uur. Beide observatiedagen waren op dinsdag, omdat op 

deze dag vaak het gelijke aantal medewerkers aanwezig is. Hierdoor voorkom ik dat de observaties 

gekleurd zijn. Voorafgaand besloot ik op welke etages ik zou observeren. Hierbij zijn een aantal 

etages, waaronder de twee etages waar de kantines zich bevinden (21e en 22e verdieping), buiten 

beschouwing gelaten. Daarnaast observeerde ik niet op de 24e etage, omdat daar het Servicepunt zit. 

Zij hebben een eigen diavoorstelling met informatie op de beeldschermen. Ook de 37e verdieping 

nam ik niet mee in de observaties, omdat ik hier elke dag werk. De kans was groot dat ik bekenden 

tegenkwam waardoor mijn observaties te veel opvielen. De uiteindelijke etages voor de observatie 

zijn willekeurig gekozen uit de resterende etages.  

Voorafgaand aan de observaties maakte ik een observatieschema om ervoor te zorgen dat ik 

zo snel mogelijk mijn bevindingen kon noteren. Alles schreef ik zoveel mogelijk uit zodat ik bijna 

alleen maar hoefde te turven. Het observatieschema staat in bijlage 6 en is, net als het 

interviewschema en het documentschema, gebaseerd op de operationalisatie. Ook noteerde ik aan 

het begin van mijn observatiedagen welke berichten er die dag op de beeldschermen te zien waren. 

Deze berichten deelde ik in bij een van de onderwerpen waarover de gemeente de werknemers 

informeert. Op deze manier kon ik ook vastleggen naar welke soort informatie mensen keken. De 

eerste observatiedag zat ik bij de liften op etages 15, 20, 31 en 40. Er stonden in de lifthal een aantal 

bankjes of stoelen waar ik kon zitten, maar dat viel te veel op. Daarom besloot ik om wat meer 

afstand te nemen. Hoewel ik verder weg zat, kon ik de schermen nog goed zien en het gedrag van 

mensen waarnemen. Het turven ging goed, maar het bleek lastig om met een klok bij te houden hoe 

lang iemand naar het scherm keek. Vaak was het maar een kort moment en dus moeilijk om vast te 

leggen. Toch probeerde ik zo goed mogelijk om het correct bij te houden. Met deze ruwe gegevens 

kan ik een indicatie geven van hoe lang mensen ongeveer naar de beeldschermen kijken. De tweede 

observatiedag zat ik bij de huiskamertafels op etages 8, 19, 28 en 38. Op één etage waar ik wilde 

observeren, hadden werknemers het scherm uitgezet. Daardoor kon ik op die etage niet observeren 

en ben ik één etage hoger gaan zitten. Ik ben aan een overlegtafel gaan zitten zodat ik alles van een 

afstand kon observeren.  

Ik koos voor de observatiemethode, omdat ik hiermee het natuurlijke gedrag van 

werknemers kon observeren. Daarnaast kon ik hiermee het gedrag van meer mensen meten dan met 

de vragenlijst. Wel zitten er ook nadelen aan de observatiemethode. Zo was het goed mogelijk dat ik 

niet alle interacties met de beeldschermen vast kon leggen (Huang et al., 2008). Om deze kans te 

verkleinen, was het mogelijk geweest om camera’s op de beeldschermen te hangen. Hier is 

uiteindelijk niet voor gekozen in verband met de privacy van werknemers. De betrouwbaarheid en 

externe validiteit van de observaties is gecompliceerd. Het is twijfelachtig of een andere onderzoeker 

dezelfde resultaten waarneemt als de resultaten van dit onderzoek. Ook is het moeilijk om de 

resultaten te generaliseren naar andere populaties, omdat er maar enkele meetmomenten waren en 

het alleen interne werknemers van de gemeente Rotterdam betrof. Daarnaast verschillen de 

resultaten wellicht wanneer was gekozen voor een andere observatiedag of wanneer wel was 

gekozen om camera’s op te hangen. 

3.4 Vragenlijst 

Als laatste besloot ik om ook nog een vragenlijst te verspreiden onder werknemers. Met de 

resultaten uit de vragenlijst kan ik de resultaten van de observaties versterken. In principe kwamen 
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alle kantoormedewerkers van de gemeente Rotterdam in aanmerking om deel te nemen aan de 

vragenlijst. Ik legde geen focus op één bepaalde afdeling, omdat het om een eerste onderzoek naar 

de beeldschermen gaat. Voorwaarde was wel dat de kantoormedewerker één of meerdere keren per 

maand werkzaam is (geweest) in ‘De Rotterdam’. De vragenlijst werd opgebouwd aan de hand van 

het operationalisatieschema. Voor elk topic zijn meerdere vragen bedacht en opgenomen in de 

vragenlijst. Zo vroeg ik mensen onder andere om aan te geven hoe vaak ze naar de beeldschermen 

kijken, of ze weleens in gesprek gaan over een boodschap op de schermen en of ze weleens 

vervolginformatie opzoeken naar aanleiding van een boodschap op de schermen. Ook vroeg ik naar 

de volgende algemene gegevens om zo nauwkeurig mogelijke resultaten te leveren: geslacht, 

leeftijd, het cluster waar de respondent werkzaam is, of de respondent voltijd of deeltijd werkt en 

hoe lang de respondent al bij de gemeente Rotterdam werkt. Daarnaast vermeldde ik dat de 

gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In bijlage 7 staat de vragenlijst en de bijbehorende 

introductietekst.  

De vragenlijst is pas na het uitvoeren van de observaties verspreid op het intranet. Hiermee 

voorkwam ik dat ik tijdens de observaties herkend zou worden als onderzoeker. Dit zou de resultaten 

van de observaties kunnen beïnvloeden. Om een vraag op het intranet te stellen, moet je eerst een 

groep selecteren waar je het bericht mee wil delen. Ik deelde in zoveel mogelijk relevante groepen 

mijn vragenlijst. Hierbij lette ik wel op het aantal leden, zodat het bereik groot zou zijn. De eerste 

keer deelde ik mijn vragenlijst in de volgende groepen: #durftevragen, clustergroep 

Stadsontwikkeling, clustergroep Bestuurs-en Concernondersteuning, Onderzoek & Business 

Intelligence en Locatie ‘De Rotterdam’. Vanaf die dag had ik ook als handtekening in mijn e-mail de 

volgende zin gezet: “Doe je mee aan mijn vragenlijst over de informatieschermen? Je vindt hem hier. 

Alvast bedankt!”. Op deze eerste verspreiding van de vragenlijst kwamen ongeveer 50 reacties. Twee 

dagen later zijn meer communicatiemiddelen ingezet om de respons te stimuleren. Er kwam een 

bericht op de digital signage beeldschermen in ‘De Rotterdam’ (zie figuur 3) en een collega regelde 

dat ik een aantal dagen onder het ‘uitgelicht’ kopje kwam te staan op de startpagina van het 

intranet. Na die tweede verspreiding van de vragenlijst stond de teller op 98 reacties. De week erna 

deelde ik de vragenlijst nog een keer in groepen op het intranet. Deze keer deelde ik hem in dezelfde 

groepen als de eerste keer. Daarnaast deelde ik hem ook in de clustergroepen die ik de eerste ronde 

niet had meegenomen. Uiteindelijk reageerden 121 werknemers.  

   

Figuur 3. Oproep op de digital signage schermen 
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Voor de vragenlijst koos ik, omdat de observaties ontoereikend zijn in het geven van 

duidelijke conclusies en aanbevelingen. Hoewel men het kijkgedrag van werknemers minder goed 

kan waarnemen door middel van een vragenlijst, kunnen de werknemers wel duidelijk aangeven of 

en in hoeverre zij weleens informatie opzoeken naar aanleiding van een boodschap op de schermen 

en of zij weleens in gesprek gaan over een boodschap op de schermen. Daarom is een vragenlijst een 

goede versterking van de andere methoden in dit onderzoek. De externe validiteit rondom de 

vragenlijst is groter dan bij de andere methodes, omdat ik een grotere populatie aan werknemers 

benaderde. De resultaten daarvan kunnen wellicht door andere organisaties gebruikt worden die 

met eenzelfde soort situatie te maken hebben.  

 

Bevindingen 

4.1 Interviews 

In onderstaande sectie worden de uitkomsten van de interviews met zowel de 

beeldschermredactrice als de facilitair medewerker uitgelicht. Tijdens het interview met de 

beeldschermredactrice kwamen zowel de doelen van de beeldschermen als de informatieselectie 

aan bod. De facilitair medewerker kon alleen vragen beantwoorden over de doelen van de 

beeldschermen, omdat hij geen deel uit maakt van de communicatieafdeling. Bij de dimensie doelen 

van de beeldschermen werd gevraagd naar de verwachtingen die de geïnterviewden hadden en met 

welke insteek zij het proces hebben ervaren. Bij de dimensie informatieselectie kwamen 

informatievorm, getoonde boodschappen en beschikbaarheid van de informatie aan bod.  

4.1.1 Doelen van de schermen 

Wat betreft doelen vroeg ik eerst aan de redactrice wat zij voor insteek en verwachtingen hadden 

aan het begin van de implementatie. De redactrice benoemt dat het digital signage systeem een 

‘mooi technisch snufje was voor een gloednieuw kantoorgebouw’. De facilitair manager zegt 

hierover: “[…] Je gaat een kantoorpand inrichten, je start met ‘De Rotterdam’ [dat] is 40.000 m2, 

waar veel ambtenaren te werk gesteld worden. […] Alles wordt bijna helemaal nieuw ingericht. […] 

Dan moet je denk ik op het gebied van audiovisuele middelen ook gewoon met de tijd mee”. De 

facilitaire afdeling schafte in eerste instantie nieuwe audiovisuele middelen aan om de 

vergaderruimtes in de nieuwe ‘De Rotterdam’ van goede middelen te voorzien. Vervolgens hing de 

facilitaire afdeling schermen in de lifthallen op de etages waar grote vergaderruimtes waren. Doel 

hiervan was om in één keer duidelijk te laten zien in welke ruimte op de verdieping de vergaderingen 

plaatsvonden. De schermen in de huiskamertafels hing de facilitaire afdeling op om informele 

vergaderingen met audiovisuele ondersteuning mogelijk te maken: “En het is ook mooi als je 

informatie kan zetten in plaats van een zwart scherm in de huiskamer. Daarom hebben we ook het 

digital signage systeem in combinatie met de reserveer schermen”. Daarnaast blijkt uit het interview 

dat de facilitaire afdeling de schermen ook wilde aanschaffen om papiergebruik te verminderen en 

ervoor te zorgen dat werknemers minder papier op zouden hangen: “Dat was wel een beetje het 

idee, dat zou dan een mooi hulpmiddel zijn om het plakken tegen te gaan”.  

De insteek was uiteindelijk, na overleg tussen de facilitaire afdeling en de 

communicatieafdeling, om per etage of per groep etages boodschappen te publiceren. Om dit idee te 
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bewerkstelligen, zette de beeldschermredactie een workshop op om onder andere 

managementassistentes de schermen te leren beheren. Ook vanuit de facilitaire afdeling vonden ze 

het een goed idee om managementassistentes een rol te geven in het vormgeven van de 

beeldschermen. Het thema flexibele werken kwam bij dit onderwerp aan bod, omdat medewerkers 

geen vaste werkplaats hebben en in principe elke dag een andere kantoorplek kunnen kiezen. De 

facilitair medewerker benoemt over dit onderwerp dat ze zijn gestart met een vlekkenplan. Dit houdt 

in dat het flexibele werken van kracht is, maar dat een afdeling vaak wel een thuisbasis heeft op een 

bepaalde etage. Zo zitten de managementassistentes van een afdeling veelal op dezelfde etage. De 

facilitaire afdeling zag daarom ook mogelijkheden in het betrekken van de assistentes bij de 

vormgeving van de beeldschermen. De facilitair medewerker voegt hier wel aan toe: “Dat vergt dan 

ook wel een stuk beheer, dat snap ik ook wel. Want afdelingen groeien, krimpen, moeten misschien 

eens intern verhuizen. Dat betekent wel dat je elke keer daar wel weer wat mee moet doen”. De 

redactrice geeft aan dat er uiteindelijk maar één assistente was die het beheer serieus oppakte. Het 

blijkt dus heel moeilijk om mensen hiervoor te enthousiasmeren. Daarnaast geeft zij aan dat deze 

persoon veel hulp nodig had. Daardoor werd het beheren van de schermen volgens de redactrice 

niet aantrekkelijk waardoor het medium niet goed benut werd.  

Toen ik aan de redactrice vroeg of en in hoeverre er beleid is gemaakt rondom het digital 

signage systeem, gaf ze aan dat er geen beleid is en dat ze ook nooit officieel is aangesteld voor de 

beeldschermredactie: “[…] het is zo van ‘Doe het erbij en kijk eens of het wat is en of je er wat mee 

kan’. En ook qua eindredactionele verantwoordelijkheid, het hangt erbij”. Aan de ene kant vindt ze 

het fijn dat ze veel vrijheid krijgt, maar ze zou het wel prettiger vinden als de beeldschermen als 

volwaardig communicatiemiddel gezien worden. Om dit voor elkaar te krijgen, is ze wel bezig met 

het schrijven van een redactieformule. Ook zijn er bepaalde formats om richting te geven aan de 

invulling van de beeldschermen. Daarnaast geeft de redactrice aan dat er geen budget is vanuit 

communicatie voor het doorontwikkelen of het onderhouden van de schermen. Ze denkt wel dat er 

ruimte voor is, maar op dit moment verloopt het proces erg informeel en mag ze eigenlijk doen wat 

ze wil. Hier voegt ze het volgende aan toe: “[…] Het is dan ook wel heel erg als het mij niet uitkomt of 

ik heb het druk met andere dingen, dan denk je ook heel snel laat maar. […] Te weinig mensen voelen 

zich verantwoordelijk en zijn erbij betrokken”. De collega van facilitair geeft aan dat er nooit duidelijk 

ideeën waren over de inhoud en de onderwerpen voor op de schermen: “Het is ooit bedacht als 

zijnde ‘we kopen schermen voor presentaties, maar het kan nog net even wat meer’. Dat net even 

wat meer is wel gekocht zegmaar, maar in de projectfase nooit echt goed gedefinieerd van wat wil je 

ermee en wat kun je ermee en hoe gaan we dat doen”.  

Op de vraag of de redactrice denkt dat de doelen op dit moment worden bereikt, antwoordt 

ze: “Ik heb geen flauw idee en ik denk het niet. Daar ben ik misschien een beetje cynisch in. ik merk 

altijd dat mensen naar mij toekomen van ‘Leuk, ik heb het gezien’, maar dan zijn ze er zelf bij 

betrokken. Dus op dat niveau krijg je het terug. Maar dat is vaak”. De collega van facilitair denkt dat 

het doel van het voorzien van informatie en de basis die nu vanuit communicatie ligt wel bereikt is. 

Aan de andere kant denkt hij dat het regie geven niet is geworden wat ze verwacht hadden. Hij kan 

hier geen verklaring voor geven.  

Samenvattend kan gesteld worden dat de beeldschermen in eerste instantie zijn opgehangen 

als bewegwijzering en om informele vergaderingen mogelijk te maken. Na de implementatie koos de 

gemeente Rotterdam ervoor om gevarieerde informatie te tonen op alle beeldschermen. In eerste 

instantie was het de bedoeling om per etage of afdeling de informatie af te stemmen, maar al snel 
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bleek dat dit moeilijk te realiseren was. Onder andere het flexibele werken, het gebrek aan 

enthousiasme bij managementassistentes om de schermen te beheren en het gebrek aan tijd bij de 

communicatieafdeling vermoeilijkten het proces. Er is tot op heden geen duidelijk beleid opgesteld 

omtrent de beeldschermen, maar de beeldschermredactie is wel bezig om een redactieformule op te 

stellen. De collega van de facilitaire afdeling is van mening dat in de basis de vooropgestelde doelen 

omtrent de beeldschermen behaald zijn, maar denkt dat de regie niet helemaal zijn doel heeft 

bereikt. De redactrice denkt dat de doelen nog niet behaald zijn en wil graag meer halen uit het 

communicatiemiddel.  

4.1.2 Informatievorm 

Om erachter te komen hoe de beeldschermredactie te werk gaat bij het selecteren en maken van 

boodschappen is allereerst het thema informatievorm besproken. De redactrice vertelt dat de 

redactie zich niet op een specifieke doelgroep richt en dat de boodschappen geschikt moeten zijn 

voor alle mensen die in ‘De Rotterdam’ komen. Ze is wel van mening dat de schermen iets extra’s zijn 

voor het intranet. De redactie krijgt namelijk veel lange filmpjes binnen. Dit komt doordat veel 

interne communicatie is en mensen geïnterviewd worden over hun project. Je krijgt dan de 

zogenoemde ‘talking heads’ (pratende hoofden). Deze boodschappen proberen ze vaak wel in te 

korten: “[…] mijn advies als het heel lang is van ‘Goh, geef dit filmpje een goede plek op het intranet, 

op RIO’. En het is minder geschikt voor op de schermen. En wat ik dan wel eens aanbied, ook 

afhankelijk of ik tijd heb van ‘Ik kan wel een intro of een teaser neerzetten op de schermen’”. Volgens 

de redactrice blijven de beeldschermen beheer- en beheersbaar door een korte intro op de 

beeldschermen te plaatsen met een verwijzing naar RIO erbij.  

 Om de communicatie via de beeldschermen zo aantrekkelijk mogelijk te houden, is de 

redactie kritisch op boodschappen die aangeleverd worden. Boodschappen moeten steeds strakker 

toesnijden op wat geschikt is voor de beeldschermen. Zo moeten alle filmpjes ook ondertiteld 

worden. Niet alleen omdat het geluid van de schermen relatief zacht (of uit) staat, maar ook omdat 

dat wettelijk is vastgelegd. Daarnaast wordt de lengte ook vaak ingekort. De redactrice denkt dat een 

filmpje van een halve minuut tot aan een minuut voldoende is: “Het moet een aantrekkelijke mix zijn 

die redelijk snel is conform hoe het nu in deze tijd eenmaal is. Mensen gaan écht geen 6 minuten naar 

een filmpje kijken. En het is iets voor in het voorbijgaan, buiten dat mensen wel eens zitten te lunchen 

daar en de tijd hebben om het eens helemaal te bekijken”. Overigens denkt de facilitaire afdeling dat 

de schermen wel veel bekeken worden. Op de vraag of zij verwachtingen hadden dat de schermen 

bekeken worden, antwoordde de collega van facilitair: “Nouja, dat sowieso wel hé. Want je ziet 

gewoon mensen overleggen dan wel een bak koffie doen, dat soort zaken. Dus dat zeker wel”. 

 Over het algemeen maakt de redactie veelvuldig gebruik van beeld. De redactrice zegt het 

volgende: “[…] ik vind het belangrijk om korte boodschappen zo aantrekkelijk mogelijk te verbeelden 

in woord en beeld. Dus woorden kort, veel beeld”. Daarbij verkiezen ze video of animatie boven 

afbeeldingen, maar ze vertelt dat daar niet specifiek in wordt geïnvesteerd. Vaak wordt voor een 

project een filmpje extern gemaakt, maar dan is het vaak te lang voor op de beeldschermen. En je 

mag er ook niet in knippen als het niet rechtenvrij is. De redactie heeft dus veel werk aan het 

aanpassen en inkorten van boodschappen die ze aangeleverd krijgen. Over waarom de redactie 

bewust voor meer beeld kiest, zegt de redactrice het volgende: “Omdat een beeldscherm, een tv is bij 

uitstek natuurlijk een beeldscherm. Maar ook omdat het niet, het is in het voorbijgaan bij het werk. 
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En het is ter afleiding of ter ‘zo van ik zit even te wachten’. Je gaat er niet specifiek voor zitten. Het is 

als in een wachtruimte, denk ik. Het is voor vermaak en vertier en dan is het aantrekkelijker”. 

 In bovenstaande alinea’s wordt duidelijk dat de redactrice de beeldschermen ziet als 

secundair communicatiemiddel. Ze vindt de schermen een aanvulling op het intranet en ze wil de 

schermen eigenlijk zoveel mogelijk gebruiken als doorverwijzing voor een boodschap op bijvoorbeeld 

het intranet. De beeldschermredactie krijgt input van verschillende mensen binnen en kiest voor een 

kritische beoordeling. Zo moeten filmpjes voorzien zijn van ondertiteling en wil de redactie dat ze 

niet te lang duren. Op de beeldschermen verkiest de redactie beeld boven tekst. Zij zijn van mening 

dat beeld een boodschap aantrekkelijker maakt. De redactrice geeft hierbij wel aan dat niet specifiek 

in beeldmateriaal wordt geïnvesteerd en dat de redactie dus vaak afhankelijk is van wat collega’s 

aanleveren.  

4.1.3 Getoonde boodschappen 

De beeldschermredactie laat veel verschillende informatie zien op de schermen. Naast informatie 

over projecten, staat er ook praktische facilitaire informatie (bijvoorbeeld BHV), interne informatie 

voor werknemers (bijvoorbeeld workshops of vacatures), speciale dagen informatie (bijvoorbeeld 

dierendag), nationaal nieuws (RTV Rijnmond en NOS) en nieuws uit de stad (bijvoorbeeld UIT-tips) op 

de schermen. De redactrice ziet wel nog aspecten die verbeterd kunnen worden. Zo snapt ze dat 

basisinformatie zoals BHV op de schermen moet, maar ze zou het wel graag beter geportretteerd 

willen zien. Nu is het veel tekst en niet persoonlijk: “Het is wel basisinformatie, dus het is echt op de 

manier van ‘bel 112’. Als je dat alleen maar wil, prima, maar dan kan het ook anders gevisualiseerd 

worden. […] Bijvoorbeeld van die BHV’ers. Dat je ook weet wie dat zijn. Je kan ze natuurlijk goed 

voorstellen op de schermen op een leuke manier. […] Zo van ‘Werk jij vaak op de 37e? Wie is jouw 

BHV’er?’”. Daarnaast vertelt de redactrice dat de input die ze krijgen te mager is om echt een selectie 

toe te passen wat ze wel of niet opnemen in de presentatie. Wel controleren ze of het niet te lang is 

en of het wel geschikt is voor op de schermen. De redactie wil de berichtgeving namelijk ook wel 

graag actueel houden.  

 Er is geen duidelijke verhouding tussen externe en interne boodschappen, maar de 

redactrice zou wel graag meer interne boodschappen willen laten zien. Ze wil dat extra laten zien wat 

de ambtenaren samen doen voor alles wat niet intern bij de gemeente Rotterdam gebeurt. Ze wil het 

accent leggen op de interne successen. Ook is ze een groot voorstander van hergebruiken van 

inhoud: “Hoe kunnen we nou zorgen dat we niet allemaal één voor één voor ons eigen dingetje het ei 

uitvinden, maar gewoon van elkaar kunnen leren. Als er iets staat voor één ding dan kan dat een 

mooie basis zijn voor de juiste vertaalslag naar het medium”. Ze wil dan ook graag meer 

samenwerken met bijvoorbeeld collega’s die het interne personeelsblad maken.  

 Het nadeel van het digital signage systeem hoe het nu in elkaar steekt, vindt ze dat je niet 

weet wanneer een boodschap weer voorbijkomt. Als je bijvoorbeeld nog net vijf seconden van een 

leuk filmpje voorbij ziet komen, dan moet je meteen een kwartier wachten voordat de presentatie 

weer opnieuw begint. Ze zegt dan ook het volgende: “Ik ben voor korter, korter, kort”. De redactie 

zou graag een zandloper in beeld willen hebben zodat mensen een indicatie hebben van de duur van 

de presentatie, maar dit is tot nu toe nog niet gelukt om te implementeren.  
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 Bovenstaande alinea’s laten zien dat de doelstelling omtrent de boodschappen op de digital 

signage schermen is dat basisinformatie aantrekkelijker gevisualiseerd wordt en dat berichtgeving 

actueel is. De beperkte tijd die de redactie kan besteden aan de schermen en de te omslachtige input 

die ze binnenkrijgen, zorgt ervoor dat het niet altijd gemakkelijk is om aan de doelstellingen te 

voldoen. Andere wensen van de redactie zijn om meer interne informatie en successen via de 

beeldschermen te delen en om meer samen te werken met collega’s. Ook heeft de redactie nog een 

wens op het gebied van techniek. Zo zou de redactrice graag een zandloper in beeld willen om een 

indicatie te geven van de duur van de presentatie.  

4.1.4 Beschikbaarheid 

De boodschappen die op de beeldschermen staan, zijn meestal ook nog op een ander kanaal te 

vinden. Vaak staat er een bericht over op het intranet en vimeo (intern videokanaal). Dit kan dan 

gaan over zowel interne als externe boodschappen. Op de website en het Youtube kanaal van de 

gemeente staan ook vaak berichten of video’s. Dit zijn alleen boodschappen die over externe dingen 

gaan. De redactrice zegt dat er vaak wel veel middelen in worden gezet en voegt hier aan toe: “[…] 

Dit beeld is toch wel ondersteunend hoor, want er is niemand die denkt dat het genoeg is om het op 

de beeldschermen te zetten”.  

 Het nationale nieuws en het weer worden continu getoond op de beeldschermen. Dit wordt 

automatisch dagelijks geactualiseerd. De rest maakt de redactie zelf of krijgen zij aangeleverd. De 

updates van de informatie vinden dus ook plaats op basis van de input die de redactie krijgt. Wel zijn 

er voor sommige boodschappen vaste formats. Zo updaten ze de vacatures wekelijks of 

tweewekelijks en voor de BHV-informatie maakten zij twee boodschappen. Elke week wordt er 

gewisseld tussen de twee berichten.  

 Samenvattend kan gesteld worden dat boodschappen vaak ook op andere kanalen te vinden 

zijn. De redactrice geeft hierbij wederom aan dat ze de beeldschermen als secundair 

communicatiemiddel in wil zetten. De beeldschermredactie maakt de boodschappen zelf, aan de 

hand van formats of ze krijgen de boodschappen aangeleverd. Het aanbod aan boodschappen 

varieert dus regelmatig. Het nationale nieuws en het weer staan altijd als boodschappen op de 

schermen. Dit is een ingebouwde techniek die ervoor zorgt dat deze boodschappen dagelijks 

geactualiseerd worden.  

 

4.2 Documenten 

De documentanalyse voerde ik uit zodat ik een volledig beeld kan geven van het beleid van de 

gemeente Rotterdam omtrent de digital signage beeldschermen. Alle mogelijke documenten die iets 

vertellen over het digital signage systeem zijn verzameld. Uit de documentanalyse blijkt dat er weinig 

tot geen documenten zijn die duidelijk iets zeggen over het beleid van de gemeente Rotterdam 

rondom de digital signage beeldschermen. Er zijn geen documenten gevonden die iets vertellen over 

het denkproces en die motiveren waarom de gemeente voor een digital signage systeem koos. Het 

document dat de meeste informatie bezit, is een document waarin staat wat de opzet is en wat de 

richtlijnen zijn rondom het systeem. Zo staat er dat de gemeente de schermen samen met de 

opening van ‘De Rotterdam’ introduceerde, dat ze bij elke huiskamertafel hangen en dat ze 
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gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar te bedienen zijn. Tevens staat er dat twee webredacteuren 

bezig zijn met de schermen terwijl ze er eigenlijk geen werktijd voor krijgen van hun leidinggevende. 

Ook zijn zij bezig met een workshop voor managementassistenten, maar hier benoemt men al dat dit 

vaak lastig is in verband met de techniek. In hetzelfde document suggereert men dat de 

beeldschermen de aandacht zullen trekken: “De schermen zijn een eyecatcher in de woonkamer 

waarop je het laatste nieuws vindt of waar je aandacht wordt getrokken naar bepaalde onderwerpen 

waarover je via een ander middel (denk aan Sjaan [het oude intranet]) meer informatie kunt vinden”. 

Naast de richtlijnen staat er in het document welke informatie op de beeldschermen komt en hoe 

werknemers boodschappen aan kunnen leveren voor op de beeldschermen. Verder zijn er nog een 

aantal vragen die de webredacteuren hebben, zoals of er een zandloper in het scherm kan en wat de 

kosten zijn van aanvullende mogelijkheden. Bovengenoemd document is het enige document dat iets 

zegt over het beleid rondom de beeldschermen. In de resterende documenten wordt het digital 

signage systeem vaak kort genoemd. Zo staat er regelmatig dat het systeem er is en dat het als 

vervanging dient van papier. Ook wordt er regelmatig reclame gemaakt voor het systeem en legt 

men uit waar de schermen voor dienen en wat voor informatie erop komt.  

Er zijn twee bestanden die gelden als handleiding voor werknemers waarin zij kunnen lezen 

hoe zij een boodschap aan kunnen leveren en welke soort informatie op de schermen wordt gezet. 

Dit is eigenlijk een samenvatting van de meeste informatie die bekend is over het systeem. In deze 

documenten is ook te lezen hoe de beeldschermredactie te werk gaat. Zo staat er het volgende: 

“Voor digital signage via de beeldschermen zijn vooral korte berichten geschikt: veel beeld en weinig 

tekst. De digitale prikborden bieden beperkt ruimte voor de volgende soorten inhoud: Concernbreed 

nieuws; Interne concernbrede communicatie-boodschappen; Gebruikersinformatie vanuit Facilitair en 

ICT; Algemene Rotterdam-informatie”. Het is aannemelijk dat de beeldschermredactie bij hun 

selectie gebruik maakt van de inhoud van deze handleiding. Verder staat er in het document dat je 

tekst, foto’s, illustraties, infographics, korte filmpjes of animaties aan kunt leveren. De eis is hierbij 

wel dat je altijd beeldmateriaal aan moet leveren en dat filmpjes ondertiteld zijn. Ook moet de 

informatie actueel zijn en vooruitblikken naar een activiteit in de toekomst en niet naar een activiteit 

die al geweest is. Er staan specificaties in wat betreft aantal woorden, formaat van het beeld, de 

aanlevertermijn, hoe lang een item op de beeldschermen staat en dat de redactie niet per etage 

publiceert. Deze uitspraak geeft aan dat het teveel tijd kost om per etage iets te publiceren, dat er 

niet genoeg interesse was voor de workshops en dat de beeldschermredactie niet genoeg tijd krijgt 

om eventueel wel per etage te publiceren.  

Wat betreft het kijkgedrag van medewerkers suggereert de inhoud van meerdere 

documenten dat de beeldschermen een eyecatcher zijn en zeker bekeken zullen worden. Zo staat in 

de visie rondom de nieuwe website voor de gemeente Rotterdam het volgende: “Mensen lopen elke 

werkdag langs de schermen en zullen vaak even stil blijven staan om te kijken wat er deze week leeft 

in de stad”. Waar deze suggestie op gebaseerd is, wordt niet duidelijk. Informatie over de neiging tot 

het opzoeken van vervolginformatie en het starten van een conversatie naar aanleiding van een 

boodschap op de beeldschermen is niet gevonden. Wel zijn er nog documenten van twee 

gebruikersonderzoeken onder werknemers van het najaar 2016 en voorjaar 2017. Hierin vraagt de 

onderzoeksafdeling naar een algemeen oordeel over de digital signage beeldschermen in ‘De 

Rotterdam’ en ‘Het Timmerhuis’. Hieruit blijkt dat beeldschermen in ‘De Rotterdam’ een stuk hoger 
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worden gewaardeerd dan de schermen in ‘Het Timmerhuis’. Uit navraag blijkt dat hier geen 

diepgaande informatie over beschikbaar is.   

De hoofdbevinding van de documentanalyse is dat er weinig documenten gevonden zijn 

waar iets vermeld staat over het beleid. Het meest overzichtelijke document over het digital signage 

systeem is het document waar de opzet en richtlijnen duidelijk worden. Toch worden ook hier keuzes 

niet gemotiveerd. Een ander overzichtelijk document is de handleiding voor hoe je een boodschap 

aan moet leveren. Deze handleiding is door de beeldschermredactie gemaakt om collega’s op weg te 

helpen. In andere documenten staat het digital signage systeem vaak kort vermeld. De rode draad 

die in deze documenten naar voren komt, is dat de gemeente Rotterdam de schermen een 

eyecatcher vindt en dat de schermen zeker bekeken zullen worden. Er is in de documenten geen 

informatie gevonden over het opzoeken van vervolginformatie naar aanleiding van een boodschap 

op de beeldschermen en informatie over het starten van een conversatie met anderen naar 

aanleiding van een boodschap op de beeldschermen.  

 4.3 Observaties  

De observaties boden mij de kans om het natuurlijke gedrag van werknemers te observeren. Ik keek 

onder andere naar of en hoe lang mensen naar de beeldschermen keken, of zij in gesprek gingen en 

of zij vervolginformatie opzochten naar aanleiding van een boodschap op de beeldschermen. Zoals 

eerder genoemd observeerde ik twee dinsdagen. De eerste dag op vier etages bij de lift en de 

tweede dag op vier etages bij de huiskamertafel. Tijdens de eerste observatiedag waren in totaal 334 

mensen aanwezig. Van die 334 mensen bekeken er 59 (17.7%) het scherm. Dit betekent dat het 

merendeel (275 mensen, 82.3%) niet naar de schermen keek. De 59 mensen keken in totaal 601 

seconden naar het scherm. Dit is 10,2 seconden gemiddeld per persoon. Ik benoem wederom dat het 

moeilijk was om precies te meten hoe lang iemand het scherm bekeek. Het aantal seconden is dus 

een ruwe weergave van de situatie. Ik noteerde niet alleen of en hoe lang iemand naar het scherm 

keek, maar ook naar welke soort informatie die persoon keek. Negen mensen (15.3%) keken naar 

interne informatie, zoals workshops of vacatures. 44 mensen (74.6%) keken naar projecten. Vier 

mensen (6.8%) keken naar nationaal nieuws van RTV Rijnmond of NOS. Twee mensen keken naar 

nieuws uit de stad, zoals UIT-tips. Niemand keek naar praktische informatie of speciale dagen 

informatie. Het is wel van belang om bij bovenstaande uitkomsten te vermelden dat een groot deel 

van de inhoud op de beeldschermen die dag over projecten ging. Hierdoor is het vanzelfsprekend dat 

meer mensen naar projecten keken dan naar andere soorten informatie. Daarnaast konden mensen 

niet kiezen welke informatie op het scherm voorbijkwam. Zij keken naar welke informatie toevallig 

op het scherm te zien was. Niemand ging ter plekke in gesprek met iemand anders over een 

boodschap op de schermen of zocht vervolginformatie op over een boodschap op de schermen.  

Tijdens de observaties zijn een aantal bijzonderheden waargenomen. Zo bleek dat dezelfde 

persoon vaak meerdere keren langsliep. Ik heb alle keren dat iemand langsliep mee moeten nemen 

in mijn turflijst, omdat het onmogelijk was om van iedereen te weten wie al een keer was 

langsgelopen. Het was dus niet mogelijk om unieke voorbijgangers te noteren. Ook viel deze dag op 

dat hoe langer mensen op de lift moesten wachten, hoe langer mensen naar het scherm keken. 

Daarnaast keken mensen nauwelijks naar de schermen wanneer ze met iemand anders waren. Vaak 

waren ze dan al in gesprek met elkaar. Opvallend was dat mensen vaak wel weer keken wanneer ze 

met meer dan twee personen waren. Mensen die alleen waren, pakten vaak hun mobiele telefoon 
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erbij. Daardoor keken zij ook niet naar de schermen. Bij de laatste observatieronde viel op dat één 

iemand speciaal richting het scherm liep. Het leek erop dat deze persoon dit deed om de tekst beter 

te kunnen lezen. Daarom is besloten om in de vragenlijst een extra vraag op te nemen waarmee 

getest werd wat mensen van de tekstgrootte vonden. 

Op de tweede observatiedag waren 385 mensen aanwezig. Daarvan keken 68 mensen 

(17.7%) naar het scherm. Dit betekent dat 317 mensen (82.3%) niet naar het scherm keken. De 68 

mensen die wel keken, keken in totaal 551 seconden naar het scherm. Dit is 8,1 seconden gemiddeld 

per persoon. Ook dit is een ruwe weergave, omdat het aantal seconden moeilijk te meten was. Één 

persoon (1.5%) keek naar praktische informatie, dertien mensen (19.1%) keken naar interne 

informatie, veertig mensen (58.8%) keken naar projecten, elf mensen (16.2%) keken naar nationaal 

nieuws, drie mensen (4.4%) keken naar nieuws uit de stad en niemand keek naar speciale dagen 

informatie. De getoonde boodschappen op de schermen waren hetzelfde als de week ervoor, dus 

ook hier ging een groot deel van de boodschappen over projecten. In totaal gingen twee mensen met 

elkaar in gesprek over de beeldschermen. Ik zat te ver weg om te horen wat ze zeiden, dus het was 

niet mogelijk om te noteren met welke insteek ze over de boodschappen praatten. Tijdens deze 

observatiedag zocht niemand direct vervolginformatie op.  

Ook deze dag zijn een aantal bijzonderheden waargenomen. Zo viel op dat werknemers de 

huiskamertafels vaak ook als vergadertafels gebruiken. Daarnaast liepen ook hier vaak dezelfde 

mensen langs, omdat de koffieautomaten dicht bij de huiskamertafels staan. Werknemers blijven 

veelal niet staan om naar het scherm te kijken. Het is echt in het voorbijgaan. Ook hier viel op dat 

mensen minder snel kijken als ze met meerdere mensen zijn. Zo zaten drie mensen samen te 

lunchen, maar zij keken niet naar het scherm. Later die dag zat een man langere tijd aan de 

huiskamertafel met zijn laptop. Hij keek wel regelmatig langere tijd naar het scherm.  

 Op beide observatiedagen liepen meer dan 300 werknemers langs de schermen. Hiervan 

bekeek ongeveer 17.7% van de mensen de schermen. Op de eerste observatiedag keken mensen 

gemiddeld twee seconden langer (10,2 seconden) naar het scherm dan op de tweede observatiedag. 

De meeste mensen keken naar projecten, maar dit kan ook komen doordat veel boodschappen op de 

schermen over projecten gingen. Niemand zocht direct vervolginformatie op tijdens de 

observatiedagen en slechts twee mensen gingen met elkaar in gesprek over een boodschap op de 

schermen. Tijdens de observaties zijn een aantal bijzonderheden opgemerkt. Zo keken mensen 

nauwelijks naar de schermen wanneer ze met anderen waren en werden de huiskamertafels 

regelmatig als vergadertafel gebruikt. Ook viel op dat de beeldschermen vooral worden bekeken in 

het voorbijgaan. Weinig mensen lopen speciaal naar de schermen om ze te bekijken.  

 

4.4 Vragenlijst 

4.4.1 Algemene gegevens  

De vragenlijst is gemaakt om de resultaten van de observaties te versterken. Respondenten 

beantwoordden in deze vragenlijst vragen waarin gevraagd werd naar demografische gegevens, of zij 

de schermen bekijken, of zij in gesprek gaan over een boodschap en of zij vervolginformatie 

opzoeken. In totaal namen 121 respondenten deel aan de vragenlijst. De resultaten van 13 
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respondenten konden niet worden meegenomen in de analyse vanwege teveel niet ingevulde 

vragen. Zestig mannen en 61 vrouwen vulden de vragenlijst volledig in. De gemiddelde leeftijd van de 

respondenten was 43,9 jaar (SD=11.2), variërend van 19 tot 66 jaar. Zes respondenten waren 

afkomstig van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, 38 respondenten van het cluster 

Stadsontwikkeling, dertien respondenten van het cluster Stadsbeheer, drie respondenten van het 

cluster Werk en Inkomen, één van Dienstverlening, één van Concern Auditing Middelen en Control 

en 59 respondenten van het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning. Van de 121 respondenten 

werken er 94 voltijd en 27 deeltijd. Gemiddeld genomen zijn respondenten 14,20 jaren werkzaam bij 

de gemeente. De lengte van het dienstverband varieert van één maand tot veertig jaren.  

4.4.2 Neiging tot bekijken schermen 

Het grootste aantal respondenten (31.4%) kijkt vrijwel iedere dag naar de digital signage 

beeldschermen. 26.4% kijkt meer dan één keer per week, 21.5% kijkt ongeveer één keer per week, 

12.4% ongeveer één keer per maand en 8.3% kijkt nooit naar de schermen. Aan respondenten die 

nooit naar de beeldschermen kijken, werd een verklaring gevraagd. Hier kwam onder andere uit naar 

voren dat respondenten de schermen storend vinden. Ook is iemand afgehaakt, omdat er langere 

tijd een hapering in de uitzending zat. Daarnaast verklaren meerdere respondenten dat er volgens 

hen geen interessante of achterhaalde informatie op staat. Respondenten die nooit naar de 

schermen kijken, kregen de daaropvolgende vragen niet te zien. Zij werden direct doorverwezen naar 

het einde van de vragenlijst waar zij hun voorkeur mochten geven voor informatievorm en 

informatiesoort. De rapportage van onderstaande vragen is daarom gebaseerd op de antwoorden 

van 111 respondenten.  

Aan de mensen die aangaven wel te kijken naar de digital signage beeldschermen, werd 

gevraagd welke onderwerpen zij zich nog konden herinneren. In totaal konden 21 mensen zich geen 

onderwerpen herinneren. Uit de reacties van mensen die zich wel onderwerpen herinnerden, kwam 

een diverse lijst naar voren. Onderstaand een top 5 van de onderwerpen die respondenten zich het 

vaakst konden herinneren:  

1. Nationaal nieuws van NOS en RTV Rijnmond 

2. Wonen in bijzondere gebouwen (project) 

3. Vacatures (interne informatie) 

4. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (interne informatie) 

5. Dienstverlening voor de Rotterdammer- DWARSS (project) 

Gemiddeld genomen kijken respondenten per keer 38,54 seconden (SD=47.0) naar de schermen, 

variërend van twee tot driehonderd seconden. Van alle respondenten kijkt 25.6% helemaal niet 

aandachtig naar de digital signage schermen, 28.1% een beetje aandachtig, 31.4% gedeeltelijk 

aandachtig en 5.0% volledig aandachtig. Twee respondenten (1.7%) wisten geen antwoord te geven 

op deze vraag. Op de vraag wat de respondenten vonden van de lengte van de filmpjes op de 

beeldschermen, antwoordde 37.2% van de respondenten dat zij de filmpjes te lang vinden. 53.7% 

vindt de filmpjes niet te lang, niet te kort en 0.8% van de respondenten vindt de filmpjes te kort. Ook 

werd gevraagd wat respondenten van de grootte van de tekst op de beeldschermen vonden. 8.0% 
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van de respondenten vindt de tekst te klein. Het merendeel (82.6%) vindt de tekst niet te klein, niet 

te groot en 3.0% vindt de tekst te groot.  

 Naast bovenstaande aspecten is ook een analyse gedaan om te achterhalen of er een 

verband is tussen de leeftijd van respondenten en hoe vaak zij naar de digital signage 

beeldschermen kijken. In het kader van vernieuwing en de toename in vergrijzing zet de gemeente 

Rotterdam fors in op het werven van jonge mensen. In dat kader is een chi-kwadraat toets 

uitgevoerd om te kijken of de jonge werknemers die nu bij de gemeente werkzaam zijn vaker naar de 

beeldschermen kijken dan oudere werknemers. Mocht dit het geval zijn, dan zou dit voor de 

gemeente Rotterdam een aanwijzing zijn om wellicht extra moeite te steken in het behouden van de 

beeldschermen voor de toekomst. In de resultaten van deze vragenlijst ligt de mediaan van leeftijd 

op 44 jaar. Alle respondenten tot 44 jaar zijn gecodeerd als jong en alle respondenten van 44 jaar of 

ouder zijn gecodeerd als ouder. Dit geeft een verdeling van respectievelijk 56 en 54 respondenten. 

De chi-kwadraat toets wijst uit dat er geen significant verschil is tussen de leeftijdsgroepen, X2 (3) = 

3.26, p = .35. Jonge werknemers kijken dus niet significant vaker naar de beeldschermen dan oudere 

werknemers.  

 Samenvattend kan gesteld worden dat maar een klein deel van de respondenten nooit naar 

de beeldschermen kijkt. Veel mensen bekijken de beeldschermen wel. Zij bekijken de beeldschermen 

ongeveer 39 seconden, maar vaak niet heel aandachtig. Ongeveer 37.0% vindt filmpjes op de 

beeldschermen te lang duren, maar iets meer dan de helft van de respondenten vindt filmpjes niet te 

lang, niet te kort duren. Zoals eerder genoemd is na de observaties een vraag toegevoegd waarin 

respondenten werd gevraagd wat zij van de grootte van de tekst vonden. De vraag ontstond of 

respondenten de tekst te klein vonden, omdat iemand speciaal dichter bij het scherm ging staan. 

Meer dan 80.0% van de respondenten vond de tekst niet te klein en niet te groot, dus dit is over het 

algemeen geen belemmering. In het kader van verjonging binnen het werknemersbestand van de 

gemeente Rotterdam werd een toets uitgevoerd om te testen of jonge mensen meer naar de 

beeldschermen kijken dan oudere mensen. Dit bleek geen significant effect op te leveren.  

4.4.3 Neiging tot gesprek over schermen 

In totaal gaan 46 respondenten (38.0%) nooit in gesprek over een boodschap op de digital signage 

schermen. Van de overige 65 respondenten gaat 38.0% ongeveer één keer per maand in gesprek, 

11.6% ongeveer één keer per week, 3.3% meer dan één keer per week en 0.8% vrijwel iedere dag. 

Respondenten die aangaven nooit in gesprek te gaan naar aanleiding van een boodschap op de 

schermen, werden verzocht een verklaring te geven voor hun keuze. Respondenten antwoordden 

het vaakst dat ze de boodschap niet relevant, interessant, inspirerend en/of urgent genoeg vinden. 

Verder gaven respondenten aan dat zij niet in gesprek gaan, omdat de onderwerpen niet gerelateerd 

zijn aan hun werk. Ook stellen mensen dat ze in de huiskamer veelal bezig zijn met andere 

activiteiten, zoals een lunch of overleg, dat de werkdruk te groot is, dat de schermen te storend zijn 

en dat zij veel informatie al op het intranet (RIO) bekijken. De 65 respondenten die ongeveer één 

keer per maand of vaker in gesprek gaan naar aanleiding van een boodschap op de schermen, werd 

gevraagd met wie ze dan in gesprek gaan. Hier konden respondenten meerdere antwoorden 

aankruisen. In totaal hebben de 65 respondenten 81 antwoorden aangekruist. 80.2% geeft aan in 

gesprek te gaan met een collega. Acht personen (9.9%) geven aan in gesprek te gaan met hun 
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leidinggevende, 6.2% gaat in gesprek met zijn/haar partner en 3.7% gaat in gesprek met een 

familielid.  

 Respondenten gaven naast bovenstaande gegevens ook aan over welke onderwerpen ze 

doorgaans in gesprek gaan (zie tabel 1). Als ze in gesprek gaan over een onderwerp, werd hen ook 

gevraagd met welke insteek zij dat gesprek voeren. Ook hier konden de 65 respondenten één of 

meerdere antwoorden geven.  

Tabel 1 

Het aantal en bijbehorende percentage mensen dat in gesprek gaat over een onderwerp naar 

aanleiding van een boodschap op de digital signage schermen (N=65).  

 Praktische 

facilitaire 

informatie 

Interne 

informatie 

Een project of 

de resultaten 

daarvan 

Speciale  

dagen 

informatie 

Nationaal 

nieuws 

Stads- 

nieuws 

Hoeveel 

mensen gaan in 

gesprek?   

 

22 (18.2%) 

 

38 (31.4%) 

 

43 (35.5%) 

 

23 (19.0%) 

 

42 (34.7%) 

 

21 (17.4%) 

  

Van de 22 respondenten die in gesprek gaan over praktische facilitaire informatie, zoals BHV-

informatie, praat er één zeer positief, tien positief en elf neutraal over de informatie. Van de 38 

respondenten die in gesprek gaan over interne informatie, zoals workshops of vacatures, gaan er 

zeventien positief, twintig neutraal en één zeer negatief in gesprek. Over een project of de resultaten 

daarvan gaan drie respondenten zeer positief, 25 mensen positief, twaalf mensen neutraal, twee 

mensen negatief en één respondent zeer negatief in gesprek. Over speciale dagen informatie, zoals 

Meatlessday op dierendag, gaan twee respondenten zeer positief, twaalf positief, zeven neutraal, 

één negatief en één zeer negatief in gesprek. Over nationaal nieuws van NOS en/of RTV Rijnmond 

gaan twee respondenten zeer positief, acht respondenten positief en 32 mensen neutraal in gesprek. 

Over stadsnieuws gaan twee respondenten zeer positief, elf respondenten positief, en acht mensen 

neutraal in gesprek. 

 Om te achterhalen of er een verband is tussen hoe vaak een persoon naar de beeldschermen 

kijkt en hoe vaak een persoon in gesprek gaat naar aanleiding van een boodschap op de 

beeldschermen, is een kruistabel gemaakt (zie tabel 2). In tabel 2 is te zien dat mensen die het minst 

vaak (ongeveer 1x per maand) naar de beeldschermen kijken in 66.7% van de gevallen nooit in 

gesprek gaan over boodschappen op de schermen. 33.3% gaat ongeveer 1x per maand in gesprek, 

maar in ieder geval niet vaker dan dat. Van de mensen die ongeveer 1x per week naar de 

beeldschermen kijken, gaat 57.7% ongeveer 1x per maand in gesprek en 3.8% ongeveer 1x per week 

in gesprek. Toch gaat nog steeds 38.5% van de mensen nooit in gesprek als zij ongeveer 1x per week 

kijken. Van de mensen die meer dan 1x per week naar de beeldschermen kijken, gaat ongeveer 

hetzelfde aantal nooit (40.6%) of ongeveer 1x per maand (46.9%) in gesprek. 12.5% gaat ongeveer 1x 

per week in gesprek. Van de mensen die vrijwel iedere dag naar de beeldschermen kijken, gaat 

34.2% nooit in gesprek, 28.9% ongeveer 1x per maand, 23.7% ongeveer 1x per week, 10.5% meer 

dan 1x per week en 2.6% vrijwel iedere dag. Alleen in de respondentengroep die vrijwel iedere dag 

naar de beeldschermen kijken, gaan mensen meer dan 1x per week of vrijwel iedere dag in gesprek.  
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Tabel 2 

Percentages die het verband aantonen tussen hoe vaak iemand naar een digital signage beeldscherm 

kijkt en hoe vaak iemand in gesprek gaat naar aanleiding van een boodschap op de digital signage 

schermen (N=111).  

 

 Op basis van bovenstaande alinea’s kan gesteld worden dat meer respondenten wel in 

gesprek gaan dan niet in gesprek gaan. De vraag waarom mensen nooit in gesprek gaan, levert een 

gevarieerd resultaat op. Het vaakst geven ze als reden dat ze de boodschap niet relevant, 

interessant, inspirerend en/of urgent genoeg vinden. De meerderheid van de respondenten gaat wel 

in gesprek en doet dit ongeveer één keer per maand. Deze respondenten gaan in ongeveer 80.0% 

van de gevallen in gesprek met een collega. De respondenten die wel in gesprek gaan naar aanleiding 

van een boodschap, gaven ook aan over welke informatie zij in gesprek gaan. Een project of 

nationaal nieuws wordt het vaakst besproken in een gesprek. Een meerderheid van de respondenten 

die aangeeft over een project in gesprek te gaan, spreekt positief hierover. Een meerderheid van de 

respondenten die over nationaal nieuws in gesprek gaat, doet dit met een neutrale insteek. Uit de 

kruistabel blijkt dat mensen die slechts ongeveer 1x per maand naar de beeldschermen kijken, het 

vaakst nooit in gesprek gaan. Respondenten die ongeveer 1x per week naar de beeldschermen 

kijken, gaan het vaakst ongeveer 1x per maand in gesprek. Ook de respondenten die meer dan 1x per 

week kijken, gaan het vaakst ongeveer 1x per week in gesprek. Bij de mensen die vrijwel iedere dag 

naar de schermen kijken, gaat het grootste aantal nooit in gesprek. Wel zijn alleen in deze groep 

respondenten te vinden die meer dan 1x per week of vrijwel iedere dag in gesprek gaan.  

4.4.4 Neiging tot opzoeken vervolginformatie 

Meer dan de helft van de respondenten (64.5%) zoekt nooit vervolginformatie op naar aanleiding 

van een boodschap op de schermen. 24.0% zoekt ongeveer één keer per maand vervolginformatie 

op, 1.7% ongeveer één keer per week en 1.7% meer dan één keer per week. Niemand zoekt vrijwel 

iedere dag vervolginformatie op. Van de 78 respondenten die nooit vervolginformatie opzoeken over 

een boodschap die ze op de schermen zagen, gaf een groot deel aan dat ze daar geen behoefte aan 

hebben en/of aanleiding toe zien. Zij vinden de boodschap die ze op het scherm zien informatief 

genoeg. Andere respondenten geven aan dat zij niet bewust of aandachtig naar het scherm kijken en 

de informatie dus niet opslaan. Ook vinden respondenten de informatie niet interessant of nuttig 

genoeg om er meer over op te zoeken en vinden ze de schermen een aanvulling op het intranet. 

Daarnaast zoeken respondenten geen vervolginformatie op, omdat de informatie niet 

werkgerelateerd is of omdat ze daar geen tijd voor hebben. In totaal gaven 33 respondenten aan dat 

 Frequentie naar de beeldschermen kijken (%) 

 

Frequentie in gesprek (%) 

Ongeveer 1x 

per maand 

Ongeveer             

1x per week 

Meer dan         

1x per week 

Vrijwel       

iedere dag 

Totaal 

Nooit   66.7 38.5 40.6 34.2 41.4 

Ongeveer 1x per maand 33.3 57.7 46.9 28.9 41.4 

Ongeveer 1x per week 0.0 3.8 12.5 23.7 12.6 

Meer dan 1x per week 0.0 0.0 0.0 10.5 3.6 

Vrijwel iedere dag 0.0 0.0 0.0 2.6 0.9 
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ze wel vervolginformatie opzoeken. Zij werden verzocht om te laten weten via welk kanaal zij deze 

vervolginformatie opzoeken. Hier waren meerdere antwoorden mogelijk. De 33 respondenten 

hebben in totaal 71 antwoorden aangekruist. Respondenten zoeken het vaakst vervolginformatie op 

via het intranet (RIO). Daarop volgt vervolginformatie opzoeken via internet, de website van de 

gemeente Rotterdam, persoonlijk bij collega’s, via e-mail en via LinkedIn. Niemand zoekt 

vervolginformatie op via Youtube, Twitter, Instagram, Facebook of het Vimeo kanaal van de 

gemeente Rotterdam.  

 Respondenten gaven aan over welke onderwerpen zij vervolginformatie opzoeken (zie tabel 

3). In deze sectie werd aan de respondenten die vervolginformatie over een onderwerp opzoeken 

ook gevraagd met welke insteek zij deze vervolginformatie opzoeken. Hier hebben 33 respondenten 

één of meerdere antwoorden gegeven.  

Tabel 3 

Het aantal en bijbehorende percentage mensen dat vervolginformatie opzoekt over een onderwerp 

naar aanleiding van een boodschap op de digital signage schermen (N=33).  

 

 

Praktische 

facilitaire 

informatie 

Interne 

informatie 

Een project of 

de resultaten 

daarvan 

Speciale 

dagen 

informatie 

Nationaal 

nieuws 

Stads 

nieuws 

Hoeveel mensen 

zoeken 

vervolginformatie 

op?   

 

14 (11.6%) 

 

23 (19.0%) 

 

21 (17.4%) 

 

8 (6.6%) 

 

22 (18.2%) 

 

13 (10.7%) 

 

Van de veertien respondenten die vervolginformatie opzoeken over praktische facilitaire informatie, 

doen drie daarvan dit met een positieve insteek en elf respondenten met een neutrale insteek. Van 

de 23 respondenten die vervolginformatie opzoeken over interne informatie, zoeken dertien 

respondenten hier vervolginformatie over op met een positieve insteek en tien respondenten met 

een neutrale insteek. Van de 21 respondenten die vervolginformatie opzoeken over een project of de 

resultaten daarvan doen twee respondenten dit met een zeer positieve insteek, negen respondenten 

met een positieve insteek en tien respondenten met een neutrale insteek. Bij speciale dagen 

informatie zoeken vijf respondenten met een positieve insteek en drie respondenten met een 

neutrale insteek vervolginformatie op. Zes respondenten zoeken met een positieve insteek 

vervolginformatie op over nationaal nieuws en zestien respondenten met een neutrale insteek. Over 

stadsnieuws zoeken dertien respondenten vervolginformatie op. Daarvan zoeken vijf respondenten 

vervolginformatie op met een positieve insteek en acht respondenten met een neutrale insteek.  

 Om te achterhalen of er een verband is tussen hoe vaak een persoon naar de beeldschermen 

kijkt en hoe vaak een persoon vervolginformatie opzoekt naar aanleiding van een boodschap op de 

beeldschermen, is een kruistabel gemaakt (zie tabel 4). In tabel 4 is te zien dat mensen die het minst 

vaak (ongeveer 1x per maand) naar de beeldschermen kijken in 80.0% van de gevallen nooit 

vervolginformatie opzoeken over boodschappen op de schermen. 20.0% zoekt ongeveer 1x per 

maand vervolginformatie op, maar in ieder geval niet vaker. Ook de mensen die ongeveer 1x per 

week naar de schermen kijken, zoeken het merendeel van de tijd nooit (84.6%) of maar ongeveer 1x 



Afstudeeronderzoek | Maria Reinders | Gemeente Rotterdam | UU | Communicatie & Organisatie 

  

33 

per maand (15.4%) vervolginformatie op. Het lijkt erop dat respondenten die meer dan 1x per week 

of vrijwel iedere dag naar de beeldschermen kijken vaker vervolginformatie opzoeken dan 

respondenten die minder vaak kijken. Van de mensen die meer dan 1x per week naar de 

beeldschermen kijken, zoekt 59.4% namelijk nooit vervolginformatie op, 34.4% ongeveer 1x per 

maand en 6.3% ongeveer 1x per week. Van de mensen die vrijwel iedere dag naar de beeldschermen 

kijken, zoekt 65.8% nooit vervolginformatie op, 28.9% ongeveer 1x per maand en 5.3% meer dan 1x 

per week. Alleen bij de mensen die meer dan 1x per week naar de beeldschermen kijken, zoekt een 

laag percentage ongeveer 1x per week vervolginformatie op (6.3%) en alleen bij de mensen die 

vrijwel iedere dag naar de beeldschermen kijken, zoekt een laag percentage meer dan 1x per week 

vervolginformatie op (5.3%). Dit zijn wel lage percentages, dus het komt niet vaak voor dat mensen 

ongeveer 1x per week of meer dan 1x per week vervolginformatie opzoeken. Verder valt op dat geen 

enkele persoon vrijwel iedere dag vervolginformatie opzoekt, ongeacht hoe vaak deze persoon naar 

de beeldschermen kijkt.  

Tabel 4 

Percentages die het verband aantonen tussen hoe vaak iemand naar een digital signage beeldscherm 

kijkt en hoe vaak iemand vervolginformatie opzoekt naar aanleiding van een boodschap op de digital 

signage schermen (N=111).  

 

 In bovenstaande alinea’s wordt duidelijk dat minder dan de helft van de respondenten 

vervolginformatie opzoekt naar aanleiding van een boodschap op de schermen. 64.5% zoekt nooit 

vervolginformatie op. De voornaamste reden om nooit vervolginformatie op te zoeken, is omdat 

respondenten daar geen behoefte aan hebben of daar geen aanleiding toe zien. De respondenten die 

wel vervolginformatie opzoeken, doen dit voornamelijk via het intranet. Dezelfde respondenten 

zoeken het vaakst vervolginformatie op over respectievelijk interne informatie, nationaal nieuws en 

een project. Een meerderheid van de respondenten die vervolginformatie opzoekt over interne 

informatie, doet dit met een positieve insteek. Ook over een project of de resultaten daarvan zoekt 

een meerderheid met een zeer positieve of positieve insteek vervolginformatie op. Respondenten 

zoeken het vaakst met een neutrale insteek vervolginformatie op over nationaal nieuws. Uit de 

kruistabel komt naar voren dat een meerderheid van de respondenten die het minst vaak naar de 

beeldschermen kijken nooit vervolginformatie opzoekt. Ook bij respondenten die ongeveer 1x per 

week kijken, meer dan 1x per week kijken of vrijwel iedere dag kijken, zoekt een meerderheid nooit 

vervolginformatie op. Alleen bij de respondenten die meer dan 1x per week naar de beeldschermen 

kijken, zoekt een klein aantal respondenten ongeveer 1x per week vervolginformatie op. En bij 

respondenten die vrijwel iedere dag kijken, zoekt 5.3% meer dan 1x per week vervolginformatie op.  

 Frequentie naar de beeldschermen kijken (%) 

Frequentie vervolg -

informatie opzoeken (%) 

Ongeveer 1x 

per maand 

Ongeveer            

1x per week 

Meer dan         

1x per week 

Vrijwel      

iedere dag 

Totaal 

Nooit   80.0 84.6 59.4 65.8 70.3 

Ongeveer 1x per maand 20.0 15.4 34.4 28.9 26.1 

Ongeveer 1x per week 0.0 0.0 6.3 0.0 1.8 

Meer dan 1x per week 0.0 0.0 0.0 5.3 1.8 

Vrijwel iedere dag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



Afstudeeronderzoek | Maria Reinders | Gemeente Rotterdam | UU | Communicatie & Organisatie 

  

34 

4.4.5 Voorkeuren en ervaringen omtrent digital signage beeldschermen 

Alle respondenten werden verzocht om hun voorkeur te geven wat betreft informatiesoort en 

informatievorm. In tabel 5 is te zien dat respondenten het liefst praktische facilitaire informatie op 

de beeldschermen zien. Daarop volgt respectievelijk interne informatie, een project of de resultaten 

daarvan, nationaal nieuws, stadsnieuws en speciale dagen informatie. Respondenten zien informatie 

over speciale dagen het minst graag op de beeldschermen.  

Tabel 5 

Gemiddelden en standaarddeviaties van de zes informatiesoorten waar respondenten hun voorkeur 

aan konden geven. 1 = meest favoriete informatiesoort, 6 = minst favoriete informatiesoort (N=121). 

 

 

Praktische 

facilitaire 

informatie 

Interne 

informatie 

Een project of 

de resultaten 

daarvan 

Speciale  

dagen 

informatie 

Nationaal  

nieuws 

Stads 

nieuws 

Aan welke 

informatiesoort 

geven mensen 

de voorkeur?   

 

2.85 (SD=1.6) 

 

2.98 (SD=1.5) 

 

3.22 (SD=1.6) 

 

4.32 (SD=1.5) 

 

3.40 (SD=1.8) 

 

4.22 (SD=1.6) 

 

Tabel 6 laat zien dat respondenten het liefst een tekst en afbeelding samen op de digital signage 

schermen zien. Daarop volgt respectievelijk reallife video, animatievideo, alleen tekst en alleen een 

afbeelding. Respondenten waarderen een animatievideo en reallife video vrijwel hetzelfde.  

Tabel 6 

Gemiddelden en standaarddeviaties van de vijf informatievormen waar respondenten hun voorkeur 

aan konden geven. 1 = meest favoriete informatievorm, 5 = minst favoriete informatievorm (N=121). 

 

 

Animatie 

video 

Reallife  

video 

Alleen tekst Alleen  

afbeelding 

Tekst en  

afbeelding samen 

Aan welke 

informatievorm 

geven mensen 

de voorkeur?   

 

2.51 (SD=1.2) 

 

2.50 (SD=1.5) 

 

3.69 (SD=1.3) 

 

3.88 (SD=1.1) 

 

2.41 (SD=1.1) 

 

Naar aanleiding van bovenstaande vraag beantwoordden respondenten de vraag of hun voorkeur 

voor een van bovenstaande informatievormen ervoor zorgt dat zij langer naar de schermen blijven 

kijken. Op deze vraag antwoordden 71 respondenten dat dit inderdaad invloed heeft op hun 

kijkgedrag. Dit had verschillende redenen. Respondenten die voor tekst en afbeelding samen kozen 

en aangaven dat dit invloed had op hoe lang zij naar de beeldschermen kijken, kozen hiervoor omdat 

dit een korte en bondige manier van presenteren is en de aandacht trekt. Respondenten zijn van 

mening dat deze informatievorm het mogelijk maakt om de boodschap rustig te lezen waardoor 

informatie meer blijft hangen. Andere respondenten kozen voor een animatievideo of reallife video 

als favoriet en deden dit, omdat een video interessant en dynamisch is om naar te kijken. Daarnaast 
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stellen respondenten dat een video de aandacht trekt en vasthoudt en een aantrekkelijke 

informatievorm is. Een aantal respondenten kiezen voor reallife video, omdat zij het leuk vinden 

bekende mensen erin te herkennen. Ondanks dat alleen tekst en alleen afbeelding als minst favoriete 

informatievormen werden beoordeeld, kozen toch een aantal respondenten deze informatievormen 

als favoriet. Zij kozen voor alleen tekst, omdat dat duidelijk is. Zij kozen voor alleen afbeelding, 

omdat het kort maar krachtig is en niet voor afleiding zorgt. Naast de 71 respondenten die wel langer 

kijken als hun favoriete informatievorm op de schermen voorbij komt, geven 25 respondenten aan 

dat hun kijkgedrag niet door informatievorm beïnvloed wordt. De twee voornaamste redenen die 

deze respondenten aanduiden, zijn dat het onderwerp en niet de informatievorm bepaalt of zij naar 

de schermen blijven kijken en dat zij kijken in het voorbijgaan en ongeacht informatievorm niet stil 

blijven staan om te blijven kijken.  

Naast voorkeuren wat betreft informatiesoort en informatievorm is ook aan de respondenten 

gevraagd hoe lang een filmpje maximaal mag duren. Deze vraag werd door 114 respondenten 

ingevuld. Gemiddeld genomen vinden deze respondenten dat een filmpje ongeveer 63 seconden 

(SD=69.2) mag duren. Uitschieters in het aantal mensen dat voor een bepaald aantal seconden kiest, 

zijn er bij 30 seconden en 60 seconden. Respectievelijk 22 en 29 mensen kiezen voor deze lengte.  

Aan het einde van de vragenlijst is aan respondenten gevraagd wat hun algemene ervaringen zijn 

met de digital signage beeldschermen. 7.4% van de respondenten heeft zeer positieve ervaringen, 

47.1% positieve ervaringen, 28.9% neutrale ervaringen, 15.7% negatieve ervaringen en 0.8% zeer 

negatieve ervaringen. De gemiddelde score voor ervaringen met de beeldschermen ligt op 2.55 op 

een 5-punts Likertschaal waarbij score 1 zeer positief is en score 5 zeer negatief. Daarnaast mochten 

respondenten nog opmerkingen over en/of suggesties voor de beeldschermen doorgeven. Hier 

kwam een variatie aan antwoorden uit naar voren. De verzoeken die het vaakst werden gedaan, zijn 

de verzoeken om het geluid van de schermen standaard uit te zetten en om meer korte, statische en 

duidelijke informatie te tonen. Veel respondenten storen zich aan het geluid wat altijd aanstaat, de 

snelheid waarmee de boodschappen voorbijgaan, de lengte van de boodschappen en de 

onduidelijkheid van de boodschappen. Daarnaast vinden respondenten dat te lang dezelfde 

boodschappen gedraaid worden. Hierdoor kijken zij minder snel naar de beeldschermen. Verder 

doen een aantal respondenten de suggestie om de beeldschermen alleen op bepaalde tijdstippen 

aan te zetten en zo meer energie te sparen. Zij stellen voor om bijvoorbeeld alleen tijdens de lunch 

de schermen aan te zetten, omdat dit de piektijd bij de huiskamertafels is. Naast bovengenoemde 

suggesties worden nog veel meer suggesties gedaan. De volledige lijst met suggesties staat in bijlage 

8. 

Samenvattend kan gesteld worden dat respondenten het liefst praktische facilitaire informatie 

zien op de beeldschermen. Informatie over speciale dagen zien zij het minst graag. Daarnaast zien 

respondenten op de schermen het liefst een boodschap vormgegeven met tekst en een afbeelding 

samen. Zij vinden dit een aantrekkelijke manier van presenteren en kunnen de boodschap rustig 

lezen. Respondenten zien het minst graag een boodschap die is vormgegeven in alleen een 

afbeelding. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan langer naar het beeldscherm te kijken 

wanneer zij hun meest favoriete informatiesoort voorbij zien komen. Gemiddeld genomen vinden 

respondenten dat een filmpje maximaal 63 seconden dient te duren. Meer dan de helft van de 

respondenten heeft positieve ervaringen met de digital signage beeldschermen. Ook mochten 

respondenten suggesties of opmerkingen kenbaar maken. De meest voorkomende opmerkingen zijn 
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dat respondenten graag het geluid van het beeldscherm standaard uit willen hebben, omdat dit te 

storend is. Ook zien zij graag meer korte, statische en duidelijke informatie op de schermen.  

Conclusie  

Op basis van de resultaten uit de interviews, documentanalyse, observaties en de vragenlijst kan 

antwoord worden gegeven op de drie onderzoeksvragen.  

I. “Wat is het beleid van de gemeente Rotterdam omtrent de digital signage beeldschermen?”  

 

Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag, zijn interviews gehouden en is een 

documentanalyse uitgevoerd. De beeldschermredactrice en de collega van de facilitaire afdeling 

gaven eerst meer informatie over de doelen van de schermen. Tijdens de opbouw van ‘De 

Rotterdam' werden alle vergaderruimtes voorzien van dezelfde audiovisuele middelen. De gemeente 

wilde graag mee gaan in de tijd. Daarom is besloten om op etages met grote vergaderruimtes bij de 

lift en op elke etage bij de huiskamer een beeldscherm te hangen. De beeldschermen bij de lift waren 

bedoeld om werknemers de weg te wijzen naar vergaderruimtes. De beeldschermen bij de 

huiskamertafel waren bedoeld om informele vergaderingen mogelijk te maken. Ondanks deze 

mogelijkheden stonden de schermen vaak niet aan. De facilitaire afdeling heeft daarom de hulp van 

de communicatieafdeling opgeroepen om ervoor te zorgen dat de beeldschermen intensiever 

gebruikt zouden worden. De beeldschermredactrice geeft aan dat er tot op heden nog steeds geen 

helder beleid is opgesteld. Dit geeft veel vrijheid, maar ze zou ook graag meer afspraken willen zodat 

de gemeente zo goed mogelijk gebruik kan maken van de beeldschermen. De redactrice is bezig met 

een eerste stap richting een beleid, het schrijven van een redactieformule. Ook uit de 

documentanalyse blijkt dat er slechts één document beschikbaar is waar de opzet en de richtlijnen 

omtrent het systeem beschreven staat. Buiten dit document en documenten waarin de 

beeldschermen als eyecatcher worden benoemd, is er alleen een handleiding te vinden waarin staat 

hoe werknemers input kunnen leveren voor een boodschap op de schermen.  

 

Op dit moment werkt de beeldschermredactie aan de hand van eigengemaakte formats en 

de handleiding die ze hebben opgesteld. Het nationaal nieuws en het weer zijn ingebouwd in het 

systeem en actualiseren automatisch. De rest van de informatie moet de redactie zelf bewerken en 

beoordelen. De input die ze van werknemers krijgen, beoordelen zij aan de hand van de criteria uit 

de handleiding. De redactie kiest voor meer beeld dan tekst in boodschappen en wil de 

boodschappen op de beeldschermen meer gaan gebruiken als doorverwijzing naar bijvoorbeeld het 

intranet. Dit gebeurt nog weinig. De redactrice geeft aan dat veel boodschappen ook op andere 

kanalen te vinden zijn. Daarom zou een doorverwijzing in de meeste gevallen volstaan. Op basis van 

bovenstaande uitspraken stelt de redactrice dat de redactie de beeldschermen als secundair 

communicatiemiddel ziet. Toch willen zij meer tijd en mogelijkheden krijgen om het systeem 

effectiever in te zetten. Zo willen ze boodschappen graag aantrekkelijker visualiseren, berichtgeving 

actueler houden, meer samenwerken met collega’s en een zandloper in beeld om een tijdsindicatie 

te geven aan de kijker. De beperkte tijd die zij hebben, zorgt ervoor dat het moeilijk is om die 

doelstellingen te halen. Samenvattend kan gesteld worden dat er op dit moment binnen de 

gemeente Rotterdam geen duidelijk beleid is omtrent het digital signage systeem. Om alles uit het 

systeem te halen, zijn nog een aantal stappen te zetten.  



Afstudeeronderzoek | Maria Reinders | Gemeente Rotterdam | UU | Communicatie & Organisatie 

  

37 

II. “In welke mate bekijken werknemers van de gemeente Rotterdam de digital signage 

beeldschermen?” 

 

Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag, vonden observaties plaats en is een 

vragenlijst uitgevoerd. Uit de resultaten van de observaties blijkt dat er op beide observatiedagen 

meer dan 300 mensen langs schermen liepen. 17.7% daarvan keek naar de beeldschermen. Uit de 

vragenlijst komt naar voren dat veel mensen regelmatig naar de beeldschermen bekijken. Deze 

mensen geven wel aan vaak niet heel aandachtig naar de beeldschermen te kijken. Dit komt overeen 

met de resultaten van de observaties, want daaruit bleek dat mensen vaak in het voorbijgaan de 

beeldschermen bekijken. De tijdsmetingen tijdens de observatiedagen tonen aan dat werknemers op 

de eerste observatiedag ongeveer 10,2 seconden naar de beeldschermen keken. Op de tweede 

observatiedag lag dit op ongeveer 8,2 seconden. Deze uitkomsten zijn een ruwe weergave van het 

kijkgedrag van werknemers. Respondenten van de vragenlijst geven aan ongeveer 39 seconden naar 

de beeldschermen te kijken. Hier is geen duidelijke overeenkomst te zien tussen de resultaten van de 

vragenlijst en de observaties, maar het geeft een ruw beeld van hoe lang mensen naar de 

beeldschermen kijken. Uit de observaties blijkt dat het merendeel van alle mensen naar projecten 

keek. Dit resultaat zou verklaard kunnen worden doordat de meeste boodschappen op de 

beeldschermen ten tijde van de observaties ook projecten betroffen. De antwoorden die mensen 

gaven in de vragenlijst tonen aan dat zij niet het liefst een boodschap over een project willen zien, 

maar dat zij het liefst praktische facilitaire informatie zien. Het minst graag zien zij boodschappen 

over speciale dagen informatie. Ook geven respondenten aan het liefst een boodschap te zien die is 

vormgegeven met zowel tekst als een afbeelding. Zij zien het minst graag een boodschap met alleen 

maar tekst. Meer dan de helft geeft aan dat wanneer zij hun favoriete informatievorm zien dat zij 

dan langer naar een boodschap kijken.  

 

Aan respondenten van de vragenlijst werd ook nog gevraagd wat zij van de duur van de 

filmpjes en de grootte van de tekst. 37.2% van de respondenten gaf aan dat zij filmpjes op de 

beeldschermen te lang vinden duren. Gemiddeld genomen stellen respondenten dat een filmpje 

ongeveer 63 seconden mag duren. Wanneer een filmpje langer duurt, vinden zij de boodschap 

minder aantrekkelijk. Naar aanleiding van een observatie die impliceerde dat iemand de tekst op het 

beeldscherm te klein vond, is een extra vraag aan de vragenlijst toegevoegd. 82.6% van de 

respondenten gaf aan de tekst niet te groot of niet te klein te vinden, dus dit bleek geen 

belemmering. In het kader van verjonging in het werknemersbestand van de gemeente Rotterdam is 

tevens een chi-kwadraat toets uitgevoerd om te achterhalen of jongere werknemers vaker naar de 

beeldschermen kijken dan oudere werknemers. Deze toets wees uit dat jongere werknemers niet 

significant vaker naar de beeldschermen kijken dan oudere werknemers. Respondenten mochten 

eveneens aangeven welke ervaringen zij hadden met de beeldschermen. Meer dan de helft gaf aan 

positieve ervaringen te hebben met het digital signage systeem. Wel geven zij nog een aantal 

suggesties om ervoor te zorgen dat de beeldschermen voor hen aantrekkelijk blijven. De 

meestgenoemde suggesties zijn het standaard uitzetten van het geluid en het meer laten zien van 

korte, statische en duidelijke informatie.  
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III. “In welke mate zorgen de huidige boodschappen op de digital signage beeldschermen in ‘De 

Rotterdam’ voor conversatie en het opzoeken van vervolginformatie over de onderwerpen?” 

 

De antwoorden op deze onderzoeksvraag kunnen eveneens uit de resultaten van de observaties en 

de vragenlijst worden gehaald. Uit de resultaten van de observaties bleek dat slechts twee mensen 

direct in gesprek gingen met elkaar over een boodschap op de beeldschermen en dat niemand op 

dat moment vervolginformatie opzocht. In de vragenlijst werd aan mensen gevraagd of zij weleens in 

gesprek gaan of vervolginformatie opzoeken naar aanleiding van een boodschap op de 

beeldschermen. Uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat meer respondenten wel in gesprek 

gaan dan niet in gesprek gaan. Mensen die nooit in gesprek gaan, vinden de boodschap vaak niet 

relevant, interessant, inspirerend of urgent genoeg. Een meerderheid van de mensen die wel in 

gesprek gaat over een boodschap doet dit ongeveer één keer per maand. Zij gaan in 80.2% van de 

gevallen in gesprek met een collega. In een gesprek wordt een project of nationaal nieuws het vaakst 

besproken. Over een project gaan werknemers positief in gesprek en over nationaal nieuws spreken 

zij met een neutrale insteek. Daarnaast is een kruistabel gemaakt om te kijken of er een verband is 

tussen hoe vaak een persoon naar de beeldschermen kijkt en hoe vaak een persoon in gesprek gaat 

naar aanleiding van een boodschap. Hieruit blijkt dat de mensen die het minst vaak naar de 

beeldschermen kijken, het vaakst nooit in gesprek gaan. Daarnaast lijkt het erop dat naarmate 

mensen vaker naar de beeldschermen kijken, zij ook vaker in gesprek gaan.  

 Meer dan de helft van de respondenten (64.5%) zoekt nooit vervolginformatie op naar 

aanleiding van een boodschap op de digital signage schermen. Zij hebben hier geen behoefte aan of 

zien daar geen aanleiding toe. Mensen die wel vervolginformatie opzoeken, zoeken dit voornamelijk 

op via het intranet (RIO). Werknemers zoeken het liefst vervolginformatie op over interne informatie, 

nationaals nieuws of een project. Informatie over interne zaken of een project zoeken zij met een 

positieve insteek op. Informatie over nationaal nieuws zoeken zij met een neutrale insteek op. Ook 

voor deze dimensie is een kruistabel gemaakt om te kijken of er een verband is tussen hoe vaak een 

persoon naar de beeldschermen kijkt en hoe vaak een persoon vervolginformatie opzoekt. Hieruit 

komt naar voren dat mensen die ongeveer 1x per maand of ongeveer 1x per week naar de 

beeldschermen kijken het minst vaak vervolginformatie opzoeken. Ook hier lijkt het erop dat 

naarmate mensen vaker naar de beeldschermen kijken, zij ook vaker vervolginformatie opzoeken.  
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Discussie 

Vanwege een aantal redenen dient men de resultaten uit dit onderzoek met enige voorzichtigheid te 

interpreteren. Zo zijn de resultaten van de interviews gebaseerd op slechts twee geïnterviewden. De 

uitspraken van de beeldschermredactrice kwamen overeen met de uitspraken van de 

beeldschermredacteur, maar van de facilitaire afdeling is slechts één persoon geïnterviewd. Hoewel 

dit de collega was die er het meeste vanaf wist, is het mogelijk dat andere collega’s het 

implementatieproces van het digital signage systeem anders ervoeren of interpreteerden. In 

vervolgonderzoek is het daarom aan te raden om meer mensen van de facilitaire afdeling of de 

projectgroep te interviewen. Op deze manier kan gekeken worden of de informatie van de 

geïnterviewden overeenkomt en kan een nog vollediger beeld gegeven worden van de situatie.  

 Ik heb iedereen die meer wist over de beeldschermen benaderd met de vraag of zij toegang 

hadden tot documenten waarin informatie over de beeldschermen stond. Hoewel ik alle mogelijke 

toegangen heb benut, bestaat de kans dat ik niet alle documenten heb kunnen bemachtigen. 

Wellicht dat er in persoonlijke profielen van collega’s nog documenten staan die meer vertellen over 

de beeldschermen. Het is moeilijk om deze tekortkoming in vervolgonderzoek te verbeteren, omdat 

voor dit onderzoek al alle mogelijkheden aangegrepen zijn om documenten in te zien. Als 

onderzoeker blijf je deels afhankelijk van de mate waarin collega’s bestanden op de 

gemeenschappelijke schijf zetten.  

 Het uitvoeren van observaties brengt een aantal moeilijkheden met zich mee. Zo was het in 

dit onderzoek niet mogelijk om op alle veertig etages van ‘De Rotterdam’ te observeren. Hoewel de 

situatie omtrent de beeldschermen op elke etage vrijwel hetzelfde is, is het mogelijk dat er 

verschillen zijn die niet opgemerkt zijn. Daarnaast bleek het moeilijk om het aantal seconden te tellen 

dat iemand naar de beeldschermen keek. Van één persoon moesten zoveel dingen genoteerd 

worden dat het vrijwel onmogelijk bleek om een specifieke tijdsmeting te doen. Daarom is alleen een 

ruwe weergave beschikbaar van hoe lang iemand naar de beeldschermen keek. Ook bleek het tijdens 

de observaties niet mogelijk te zijn om unieke voorbijgangers te noteren, omdat veel mensen 

meerdere malen langsliepen. Het was onmogelijk om te onthouden wie wel en wie niet voorbij 

kwam. Het advies voor vervolgonderzoek is om in ieder geval een tweede onderzoeker, en misschien 

wel een derde onderzoeker, mee te nemen bij de observaties. Dan kunnen taken verdeeld worden 

en kunnen resultaten van onderzoekers met elkaar vergeleken worden. Tevens is het in 

vervolgonderzoek wenselijk om op meerdere plekken te observeren. In dit onderzoek werd er op 

acht etages twee uur lang geobserveerd. Het is wellicht ook voldoende om één uur te observeren 

zodat men in dezelfde tijdsduur meerdere plekken kan bezoeken. Op basis van bovenstaande 

tekortkomingen is het verstandig om ook in vervolgonderzoek de resultaten niet alleen te baseren op 

observaties. Een andere methode biedt versterking op de resultaten van observaties.   

 Ondanks de zorgvuldige voorbereiding zijn ook bij de vragenlijst een aantal tekortkomingen 

te formuleren die in vervolgonderzoek verbeterd kunnen worden. Door deze verbeteringen door te 

voeren worden resultaten in vervolgonderzoek versterkt. Het aantal respondenten voor de 

vragenlijst was 121. Dit is een relatief kleine steekproef ten opzichte van het aantal mensen dat in 

‘De Rotterdam’ werkzaam is. De vragenlijst is voornamelijk op het intranet (RIO) van de gemeente 

Rotterdam verspreid. Het intranet heeft een groot bereik, maar daarmee bereik je niet alle 

werknemers. Om het bereik te vergroten is een bericht geplaatst op de digital signage schermen en 
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is een handtekening toegevoegd aan elke mailwisseling. Er is echter geen face-to-face contact 

geweest met collega’s om meer respondenten te werven. In verband met de beschikbare tijd is 

besloten om niet in gesprek te gaan met een aantal respondenten van de vragenlijst. Dit zou wel de 

mogelijkheid bieden om respondenten te vragen naar hun motivatie achter bepaalde antwoorden. 

Wanneer in vervolgonderzoek meer tijd beschikbaar is, dan is het werven van respondenten door 

middel van face-to-face contact en het in gesprek gaan met respondenten van de vragenlijst een 

mooie toevoeging. Naast dit alles zijn er wat betreft de vragen in de vragenlijst een aantal aspecten 

die ervoor zorgen dat de resultaten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden. Zo 

dienden respondenten zelf een inschatting te maken over hoe aandachtig zij naar de beeldschermen 

kijken, hoeveel seconden zij gemiddeld kijken en of zij langer naar de schermen kijken wanneer hun 

favoriete informatievorm te zien is. Het is moeilijk om dit als respondent zelf in te schatten. In 

vervolgonderzoek kan men kijken of deze aspecten met een andere methode preciezer gemeten 

kunnen worden. Daarnaast vulden respondenten in de vragenlijst bij een aantal vragen een open 

antwoord in. Ondanks zorgvuldige rapportage bestaat de kans dat de onderzoeker een open 

antwoord anders interpreteert dan de respondent bedoelde. Het is daarom wenselijk om in 

vervolgonderzoek de hulp in te schakelen van een andere onderzoeker zodat antwoorden vergeleken 

kunnen worden. Ook hier zou het helpen om in gesprek te gaan met respondenten, omdat dan naar 

de precieze interpretatie van een antwoord gevraagd kan worden.  

 In het verlengde van bovenstaande uitspraken is het van belang om de externe validiteit van 

het onderzoek aan te halen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rotterdam. Zij 

implementeerden het digital signage systeem op een bepaalde wijze. Het is belangrijk om te 

benoemen dat in dit onderzoek een specifieke situatie is onderzocht. Het kan zo zijn dat deze situatie 

niet helemaal overeenkomt met een situatie in een andere organisatie. De resultaten van dit 

onderzoek zijn dan ook niet generaliseerbaar. Wel kan dit onderzoek helpen en motiveren in het 

opzetten van eenzelfde onderzoek naar een digital signage systeem. Daarnaast kan dit onderzoek 

behulpzaam zijn voor andere organisaties die van plan zijn om een digital signage systeem te 

implementeren. Zij kunnen door dit onderzoek achterhalen wat er allemaal komt kijken bij een 

implementatie en een effectieve uitvoer van het systeem.  

 De uitspraken die in eerder onderzoek worden gedaan, komen gedeeltelijk overeen met hoe 

de gemeente Rotterdam de beeldschermen op dit moment inzet. Zo veronderstellen Huang et al. 

(2008) dat de beeldschermen de aandacht trekken en vasthouden van voorbijgangers en dat deze 

voorbijgangers ook daadwerkelijk de inhoud lezen en bekijken. De gemeente Rotterdam bleek deze 

assumptie ook te hebben. De resultaten wijzen uit dat er inderdaad veel mensen zijn die de 

beeldschermen bekijken. Hier is echter wel een nuance in aan te brengen, want uit de vragenlijst 

blijkt dat mensen vaak niet heel aandachtig de schermen bekijken. Werknemers van de gemeente 

Rotterdam bekijken de beeldschermen dus wel, maar het staat niet vast dat zij de informatie van de 

boodschap bewust opnemen en verwerken. De kans bestaat dus dat de boodschappen op de 

beeldschermen niet het effect hebben wat de gemeente wenst. In vervolgonderzoek zou een 

experiment uitgevoerd kunnen worden waarin de daadwerkelijke effecten van boodschappen op de 

beeldschermen onderzocht worden. Een andere nuance is dat er uit de observaties blijkt dat slechts 

17.7% naar de beeldschermen kijkt en uit de vragenlijst blijkt dat het merendeel van de 

respondenten naar de beeldschermen kijkt. Tussen deze resultaten zit veel verschil, dus het is 
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twijfelachtig of daadwerkelijk veel mensen naar de beeldschermen kijken of dat voornamelijk 

mensen die wel kijken de vragenlijst in hebben gevuld.  

Müller, Exeler et al. (2009) benoemen dat het digital signage systeem kan leiden tot een 

informatie-overschot vanwege de extra informatie die gecommuniceerd wordt. Uit het interview met 

de beeldschermredactrice blijkt dat de redactie de beeldschermen als secundair 

communicatiemiddel ziet. Ook uit de vragenlijst blijkt dat mensen het systeem vaak als aanvulling 

zien. Het is dan ook verstandig om de beeldschermen voornamelijk te gebruiken als doorverwijzing 

naar bijvoorbeeld het intranet. Dan voldoet de gemeente meteen aan de wens van werknemers om 

meer korte en statische informatie te laten zien. Naast bovenstaand gegeven benoemen Müller, 

Exeler et al. (2009) dat interactie tussen het beeldscherm en de kijker mogelijk is. Op dit moment is 

interactie nog niet mogelijk bij de gemeente Rotterdam, maar uit de resultaten van de vragenlijst 

blijkt dat respondenten wel de behoefte hebben om de regie meer zelf in handen te hebben. 

Wellicht kan de gemeente hier op inspelen door de afstandsbediening beschikbaar te stellen aan 

werknemers en hen zo de mogelijkheid bieden om het beeldscherm in te stellen zoals zij willen. 

Ravnik en Solina (2013) en Dewan et al. (2002) geven in hun onderzoek het advies om voorkeuren 

van kijkers mee te nemen in de uitvoering van het digital signage systeem. De gemeente Rotterdam 

kan dit advies uitvoeren naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek. Wanneer alle 

resultaten verwerkt zijn, kan er opnieuw onderzoek worden gedaan om te kijken of er een 

verbetering heeft plaatsgevonden.  

Wat betreft het kijkgedrag van mensen stellen Müller, Exeler et al. (2009) dat niemand 

speciaal langs een digital signage beeldscherm loopt vanwege bepaalde inhoud. Uit de resultaten 

van de vragenlijst blijkt dat veel mensen de schermen inderdaad bekijken in het voorbijgaan. Dit 

komt overeen met de uitspraak van Müller, Exeler et al. (2009). Toch kan niet uitgesloten worden dat 

er ook mensen zijn die wel speciaal naar het beeldscherm lopen, al dan niet vanwege bepaalde 

inhoud. In het onderzoek van Van Loock et al. (2010) komt de complexiteit van een boodschap naar 

voren. Hieruit komt naar voren dat het verstandig is om simpele boodschappen te presenteren. In dit 

onderzoek is de complexiteit van boodschappen niet specifiek getest, maar respondenten geven wel 

aan dat zij graag korte, duidelijke en statische informatie willen zien. Het zou dus interessant zijn om 

in vervolgonderzoek een experiment uit te voeren waarin de complexiteit van een boodschap en de 

effecten daarvan op respondenten getest wordt.  

Tijdens dit onderzoek bleek dat het alleen mogelijk was om vast te stellen wanneer mensen 

face-to-face en direct een conversatie starten. Bij de observaties is het slechts één keer 

voorgekomen dat twee personen in gesprek over een boodschap van de beeldschermen. Deze 

mensen keken met zijn tweeën naar de beeldschermen. Dit zou een bevestiging kunnen zijn van de 

suggestie dat mensen sneller in gesprek gaan wanneer zij met zijn tweeën naar de schermen kijken in 

plaats van met meerdere personen. De resultaten hiervan zijn echter niet voldoende om daar met 

zekerheid iets over te zeggen. In de vragenlijst is niet specifiek gevraagd op welk moment 

werknemers in gesprek gaan over een boodschap op de beeldschermen. Dit zou echter wel een 

interessant onderwerp zijn om te onderzoeken in vervolgonderzoek. Deze sectie zou dan in een 

vragenlijst uitgebreider aan bod kunnen komen. 

Over het opzoeken van vervolginformatie naar aanleiding van een boodschap op de digital 

signage schermen was weinig literatuur te vinden. Eerder deed ik de volgende suggestie op basis van 



Afstudeeronderzoek | Maria Reinders | Gemeente Rotterdam | UU | Communicatie & Organisatie 

  

42 

de uitspraken uit het onderzoek van Huang en Mynatt (2003): wanneer iemand interessante 

informatie voorbij ziet komen op een digital signage beeldscherm, dan kan hij/zij sneller geneigd zijn 

vervolginformatie op te zoeken over dat desbetreffende onderwerp. De verwachting was dat mensen 

geen vervolginformatie op zouden zoeken wanneer een boodschap niet in hun interesseveld ligt. Uit 

de resultaten van de vragenlijst blijkt dat niemand met een negatieve insteek vervolginformatie 

opzoekt. Mensen zoeken alleen vervolginformatie op met een positieve of neutrale insteek. Het is 

aannemelijk dat mensen meer over een onderwerp willen weten wanneer zij dit interessant vinden. 

Mensen zullen minder snel vervolginformatie opzoeken wanneer zij negatief denken over een 

bepaald onderwerp. Het bovengenoemde resultaat zou er dus op kunnen duiden dat mensen vooral 

vervolginformatie opzoeken wanneer zij een onderwerp interessant vinden. In vervolgonderzoek kan 

dit gegeven verder onderzocht worden om te kijken of er daadwerkelijk conclusies getrokken kunnen 

worden uit de verwachting.  
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Aanbevelingen 

De gemeente Rotterdam wilde graag weten wat het huidige beleid is van de digital signage 

beeldschermen en hoe de beeldschermen op dit moment door werknemers gewaardeerd worden. 

Op basis van de resultaten uit dit onderzoek worden hieronder aanbevelingen gedaan over hoe de 

gemeente Rotterdam de digital signage beeldschermen nog effectiever in kan zetten.  

 GEEF EN NEEM DE TIJD OM DUIDELIJKERE RICHTLIJNEN OP TE STELLEN EN TE HANDHAVEN 

Uit de interviews blijkt dat er slechts één document te vinden is waarin de opzet en richtlijnen 

omtrent de digital signage beeldschermen beschreven staan. Voor werknemers is er een handleiding 

die beschrijft hoe boodschappen voor de op beeldschermen aangedragen dienen te worden. De 

beeldschermredactie is wel bezig met het schrijven van een redactieformule, maar door gebrek aan 

tijd komt dit niet echt van de grond. Ook heeft de beeldschermredactie te weinig tijd om het beheer 

van de beeldschermen te onderhouden zoals zij willen. Er zijn genoeg ideeën, maar de weinige 

manuren die de beeldschermredactie toegewezen krijgt zijn niet voldoende om alles op een 

effectieve manier te verwerken. Het is dus belangrijk dat de beeldschermredactie óf meer manuren 

ter beschikking krijgt óf dat er hulp van andere collega’s komt. Zo kan er ook voldaan worden aan de 

wens van respondenten om sneller wisselende en actuelere informatie te zien. Uiteindelijk zal een 

duidelijk beleid meer opleveren dan de wijze waarop nu gewerkt wordt.  

 MAAK DUIDELIJK WAT DE MOGELIJKHEDEN ZIJN VAN DE DIGITAL SIGNAGE BEELDSCHERMEN 

De digital signage beeldschermen kunnen ook ingezet worden als ondersteuning bij informele 

vergaderingen aan de huiskamertafel. Dit was zelfs het eerste doel van de beeldschermen. Ook kan 

het geluid van de beeldschermen uitgezet worden. Uit de resultaten van de vragenlijst komt naar 

voren dat mensen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de beeldschermen. Het is 

verstandig om een handleiding te maken waarin mensen kunnen lezen wat er allemaal mogelijk is. 

Dit levert meer duidelijkheid op en zorgt ervoor dat mensen het heft in eigen hand kunnen nemen 

om de beeldschermen meer naar eigen wens in te stellen. Het advies is om een pagina op het 

intranet (RIO) aan te maken en hier alle relevante informatie te delen met werknemers. Deze pagina 

kan vervolgens gedeeld worden in meerdere groepen zodat het een groot bereik heeft. Gaandeweg 

het onderzoeksproces bleek dat mensen vaak ook niet weten dat deze handleiding er is en zich dus 

afvragen hoe zij een boodschap op de beeldschermen krijgen. De handleiding voor het aanleveren 

van een boodschap voor de beeldschermen kan daarom ook aan de pagina toegevoegd worden. 

Wanneer dit alles verwerkt wordt, hoeft de beeldschermredactie wellicht ook minder tijd te steken 

in de mailwisseling omtrent de beeldschermen. Wanneer mensen namelijk goed op de hoogte zijn 

van de mogelijkheden, zullen zij minder snel eerst naar de redactie mailen om informatie te vragen.   

 VRAAG WERKNEMERS REGELMATIG WAT ZIJ VAN HET SYSTEEM VINDEN  

In het verlengde van bovengenoemde aanbeveling ligt de aanbeveling om werknemers regelmatig te 

vragen naar hun wensen en voorkeuren voor het digital signage systeem. Het regelmatig vragen van 

de mening van werknemers heeft voor zowel werknemers als beheerders voordelen. Werknemers 

krijgen zo het gevoel dat zij mee mogen denken over een effectieve inzet van de beeldschermen en 

voor beheerders kan het waardevolle informatie opleveren. Respondenten gaven in de vragenlijst 

veel suggesties om de beeldschermen effectiever in te zetten, dus er zijn genoeg ideeën. Het 
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uitvoeren van een vragenlijst onder werknemers neemt relatief veel tijd in beslag, maar op het 

intranet is het ook mogelijk om een korte poll te verspreiden. Beheerders kunnen dan een idee of 

vraag voorleggen waarop werknemers via één klik hun mening kenbaar kunnen maken. Op deze 

manier is het verzamelen van informatie voor beide partijen niet tijdrovend, maar wel waardevol. De 

beheerders kunnen dan op basis van de antwoorden besluiten om hun idee aan te passen of uit te 

voeren. Door deze aanbeveling uit te voeren, houd je goed contact met andere collega’s binnen de 

organisatie en geef je collega’s de kans om mee te denken. Dit zorgt voor een positiever en prettiger 

contact. 

 ZET DE DIGITAL SIGNAGE BEELDSCHERMEN OOK ECHT IN ALS SECUNDAIR 

COMMUNICATIEMIDDEL  

Uit het interview met de beeldschermredactrice blijkt dat de redactie de beeldschermen in wil zetten 

als secundair communicatiemiddel. Zij willen de beeldschermen voornamelijk gebruiken als 

doorverwijzing voor een boodschap op bijvoorbeeld het intranet. Tot op heden worden de schermen 

nog weinig als zodanig ingezet, mede doordat de boodschappen die de redactie binnen krijgt veelal 

te lang zijn. Ook hebben zij niet genoeg tijd om alles in te korten. Uit de resultaten van de vragenlijst 

komt naar voren dat respondenten graag korte, duidelijke en statische informatie op de 

beeldschermen willen zien. Het advies is dan ook om de digital signage beeldschermen echt als 

secundair communicatiemiddel in te zetten. De beeldschermredactie kan dit voor elkaar krijgen door 

het doel van de beeldschermen meer kenbaar te maken aan collega’s uit de organisatie. Als collega’s 

op de hoogte zijn van het doel van de beeldschermen zullen zij waarschijnlijk minder snel lange 

boodschappen naar de redactie sturen. Uiteindelijk levert dit voor de redactie een tijdsbesparing op 

en is aan de wens van de werknemers voldaan. 
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Bijlage 1. Operationalisatieschema 

Op basis van de kernbegrippen, de verbanden daartussen en vooronderzoek is een 

operationalisatieschema opgebouwd. In dit schema staan per kernbegrip de daarbijbehorende 

dimensies, topics en indicatoren. Dit schema geldt als basis voor de uitwerking van alle 

onderzoeksmethoden die in dit onderzoek gebruikt zijn.  

 

Kernbegrip Dimensies Topics Indicatoren 

Beleid van de 
gemeente omtrent 
beeldschermen 

Doelen schermen Verwachtingen  Trekken van aandacht 

 Verbinding tussen werknemers 

  Insteek 
 
 

 Meegaan in digitale tijdperk 

 Duidelijkere communicatie 

 Kennisdeling 

 Informatieselectie Informatievorm 
 

 Verhouding tekst en beeld 

 Voor wie interessant 

  Getoonde 
boodschappen 

 Onderwerpen 

 Intern/extern 

  Beschikbaarheid 
 
 

 Welke communicatiekanalen 

 Intern/extern 

 Continu/tijdelijk 

Kijken naar 
beeldschermen door 
kantoormedewerkers 
 

 Neiging tot 
bekijken van 
schermen 
 

 Naar de beeldschermen kijken (of neiging tot) 

 Welke boodschappen gezien afgelopen 
maand 

 Hoe lang naar beeldschermen kijken 

 Hoe aandachtig naar beeldscherm kijken 

 Naar welke informatie kijken 

 Hoeveel mensen kijken 

Conversatie tussen 
kantoormedewerkers/
andere mensen over 
onderwerpen van de 
beeldschermen 

 Neiging tot 
gesprek over 
boodschappen 
 

 In gesprek met anderen over boodschap 

 Met wie in gesprek over boodschap 

 Over welk type boodschap in gesprek 

 Met welke insteek in gesprek 

 F2F in gesprek 

Opzoeken van 
vervolginformatie over 
onderwerpen door 
kantoormedewerkers 
 

 Neiging tot 
opzoeken 
vervolginformatie 

 Vervolginformatie opzoeken over een 
boodschap (of neiging tot) 

 Via welk communicatiemiddel 
vervolginformatie opzoeken 

 Over welk type boodschap vervolginformatie 
opzoeken  

 Met welke insteek vervolginformatie 
opzoeken 
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Bijlage 2. Triangulatieschema 

Dimensie Interview 
Van wie wil ik wat 
weten over deze 
dimensie?  

Documenten 
Welke documenten zijn 
er waarin informatie 
staat over deze 
dimensie?  

Observatie 
Welke gebeurtenissen 
kan ik observeren om 
over deze dimensie iets 
te weten te komen?  

Vragenlijst 
Aan wie kan ik vragen 
stellen om over deze 
dimensie iets te weten te 
komen?  

Doelen schermen Aan de 
beeldschermredactie 
en de collega van 
facilitair expliciet 
vragen met welke 
insteek de schermen 
zijn geïmplementeerd, 
wat hun 
verwachtingen waren 
ten tijde van de 
implementatie en met 
welke insteek de 
schermen zijn 
opgehangen. Kortom, 
expliciet vragen wat 
hun doelen 
zijn/waren.  

Zijn er documenten 
(beleidsplannen, 
handleidingen, artikelen) 
beschikbaar waarin staat 
wat de doelen van de 
schermen zijn? Zijn er 
documenten waarin 
staat hoe de schermen 
momenteel worden 
ingezet?  

Tijdens het interview 
de houding van de 
geïnterviewde 
observeren om te 
achterhalen hoe hij/zij 
zelf denkt over de 
schermen.  

Niet van toepassing, want 
de beeldschermredactie 
en de collega van facilitair 
worden alleen 
geïnterviewd.  

Informatieselectie Aan 
beeldschermredactie 
expliciet vragen hoe zij 
de boodschappen 
voor op de 
beeldschermen 
selecteren. Tijdens het 
interview specifiek 
doorvragen op 
informatievorm, 
getoonde 
boodschappen en 
beschikbaarheid.  

Zijn er documenten 
(beleidsplannen, 
handleidingen, artikelen) 
beschikbaar waarin 
beschreven of vastgelegd 
staat hoe de 
beeldschermredactie te 
werk gaat tijdens de 
informatieselectie?  

Ook hier tijdens het 
interview de houding 
van de geïnterviewde 
observeren.  

Niet van toepassing, want 
de beeldschermredactie 
wordt alleen 
geïnterviewd.  

Neiging tot 
bekijken van 
schermen 

Voor werknemers ligt 
de focus op de 
vragenlijst. 

Zijn er documenten 
(onderzoeken, artikelen) 
beschikbaar waarin 
informatie beschreven 
staat over de neiging tot 
het bekijken van de 
schermen? 

Tijdens de 
observatiesessies bij de 
beeldschermen letten 
op of medewerkers 
naar de beeldschermen 
kijken. Hierbij ook 
noteren hoe 
aandachtig iemand 
kijkt. Dit laatste is 
moeilijk meetbaar, 
maar het is 
waarschijnlijk wel goed 
te zien of iemand een 

De focus bij deze 
dimensie ligt op de 
observatie, omdat ik dan 
de meest natuurlijke 
reactie kan observeren. 
Toch wordt ook in de 
vragenlijst gevraagd of de 
respondent naar de 
schermen kijkt zodat ik 
input krijg van zoveel 
mogelijk medewerkers. 
De antwoorden op deze 
vragen uit de vragenlijst 



Afstudeeronderzoek | Maria Reinders | Gemeente Rotterdam | UU | Communicatie & Organisatie 

  

49 

korte blik werpt of 
langere tijd staat te 
kijken. Voor zover 
mogelijk maak ik hier 
onderscheid in. 

kunnen de bevindingen 
uit de observaties 
wellicht versterken. 

Neiging tot 
gesprek over 
boodschappen 

Voor werknemers ligt 
de focus op de 
vragenlijst. 

Zijn er documenten 
(onderzoeken, artikelen) 
beschikbaar waarin 
informatie beschreven 
staat over de neiging tot 
gesprek over 
boodschappen?  

Tijdens de 
observatiesessies bij de 
beeldschermen letten 
op of medewerkers van 
de gemeente 
Rotterdam in gesprek 
gaan over de 
boodschappen die op 
de schermen 
verschijnen.  

In de vragenlijst expliciet 
vragen of medewerkers 
weleens naar aanleiding 
van een item op de 
beeldschermen in 
gesprek zijn gegaan met 
anderen.  

Neiging tot 
opzoeken 
vervolginformatie 

Voor werknemers ligt 
de focus op de 
vragenlijst. 

Zijn er documenten 
(onderzoeken, artikelen) 
beschikbaar waarin 
informatie beschreven 
staat over de neiging tot 
opzoeken van 
vervolginformatie over 
boodschappen?  

Moeilijk meetbaar, 
want wanneer mensen 
hun telefoon erbij 
pakken dan kun je niet 
zien wat ze opzoeken. 
Daarom zal deze 
dimensie vooral in de 
vragenlijst bevraagd 
worden. Toch zal 
tijdens de observatie 
wel goed opgelet 
worden of er factoren 
zijn die aantonen dat 
medewerkers 
informatie opzoeken.  

In de vragenlijst expliciet 
vragen of medewerkers 
weleens naar aanleiding 
van een item op de 
beeldschermen 
vervolginformatie 
opzoeken over dat item.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afstudeeronderzoek | Maria Reinders | Gemeente Rotterdam | UU | Communicatie & Organisatie 

  

50 

Bijlage 3A. Transcript collega van de beeldschermredactie - ingedeeld per 

topic en belangrijke passages zijn dikgedrukt 

Topic Fragment 

Verwachtingen O: Allereerst over de doelen van de schermen. Wat waren aan het begin van de implementatie jullie 

verwachtingen van de schermen?  

 

R: Nou, zoals je er zelf al achter was gekomen was er dus inderdaad een mooi technisch snufje voor een 

gloednieuw kantoorgebouw aangeschaft door facilitair. Ambtenaren werden per verdieping ongeveer 

ingevlogen. De vraag was dus, er moet wat op de schermen. En toen ben ik dus gevraagd. En waarom ik? 

Omdat ik in de gaten had en dat ook uitsprak dat het beheer van dit soort schermen met hetzelfde soort 

systeem gaat als dat je een website beheert, een CMS (Content Management Systeem). En toen begreep ik 

dat de bedoeling was, nadat er eerst allemaal aantrekkelijke dingen over het pand zelf enzo waren, dat er 

toch vanuit facilitair het idee was: ‘Er zijn hier geen prikborden meer met leuke mededelingen. En wat we 

willen is dat die beeldschermen die functie kunnen overnemen’. Dat betekent dus dat er per huiskamer 

mensen ermee om moeten kunnen gaan. Facilitair was al heel ver in het uitkiezen ook van de software, 

het CMS. En pas later krijgen ze in de gaten van ja, het is toch wel handig als we communicatie erbij 

vragen. Maargoed, toen ben ik erbij gaan zitten. Toen was er niks. Ik noem dat altijd ‘A fool with a tool is 

still a fool’. Dus het tooltje is er, zoals ook bij websites van ‘Jongens, we hebben een website’. ‘Ja, maar er 

staat niks op de website. En dat is een beetje hier ook geweest. En dat is dus heel erg aangekomen op 

verzinnen van onze kant en vooral van mijn kant. Ik heb het in het begin heel erg alleen gedaan. En een 

beetje min of meer een soort formule bedacht voor die schermen en gedacht van ‘Oke, het moet gaan om 

interne informatie, maar laten we het een beetje breed houden.’ Dus facilitaire informatie, informatie 

over leuke weetjes over Rotterdam, in eerste instantie leuke weetjes over de locatie. Ook breed, dus de 

schepen die hier voor komen, het gebouw want dat was allemaal gloednieuw. Maar het was wel 

aangegeven dat ze het wilden hebben als digitaal prikbord. En in het eerste jaar heb ik daarvoor ook een 

cursus gemaakt en gedaan met managementassistentes. En dat zijn dan de mensen die de weetjes hebben 

over van wie is er ziek, zijn er geboortes, dat soort dingen. Waarvan wij al dachten, en dat is echt heel 

breed ‘wij’ want het is een beetje denken van dat is toch zonde van zo’n mooi medium. Het krijgt dan een 

beetje een intranet-achtig iets en juist waar er op intranet geen plek meer is voor dat soort dingen ga je 

dat dan op die beeldschermen doen. En dan komt het er toch een beetje op neer dat als je het hele 

beheer uit handen geeft dat het ook een beetje klungelig wordt. Dan krijg je het kleine ballonnetje met 

‘hoera’, dit zijn de jarigen, dat soort dingen. Ik heb dus getraind. Het animo was niet groot en er was 

zeggen en schrijven één iemand die wel enthousiast was en het een poosje zelf heeft onderhouden om 

dus extra nieuws op afdelingsniveau (etageniveau) te kunnen brengen. Dat is nu inmiddels helemaal 

losgelaten.  

 

 O: En had jij wel de verwachting dat de berichten die op de beeldschermen zouden komen aan zou slaan 

bij de medewerkers?   

 

R: Ik denk dat bij de medewerkers... Je bedoelt gewoon heel breed, hé?  

 

O: Ja.  
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R: .. dat het een mooi ding is. Je hebt een fijne huiskamertafel en je hebt een mooi scherm. En omdat het 

er mooi en gelikt uitziet, verwachten ze denk ik ook mooie en gelikte beelden. En dat valt dan denk ik 

tegen. Er zit veel herhaling in. Ze verwachten ook dat dingen kunnen, begrijpelijk, bijvoorbeeld live-

televisie doorzetten als er iets belangrijks aan de gang is. Bijvoorbeeld de huldiging van Feyenoord.  

 

O: Maar dat kan niet?  

 

R: Maar dat is.. nee dat kan niet. Kijk, alles kan natuurlijk, maar het kan nu niet. Het is teveel investering 

geloof ik. Daar is M. mee aan het bakeleien over geweest om dat er doorheen te krijgen.  

 

Insteek O: Maar dat was wel de insteek, toch?  

 

R: Ja, dat was wel de insteek van facilitair.  

 

O: Uhu, want als een kind geboren wordt, dan ga je dat niet op elke etage plaatsen. Dat is voor één 

afdeling interessant. 

 

R: Ja.  

 

O: Maar kon dat wel in het begin? Hebben jullie dat wel een tijdje zo gedaan?  

 

R: Eerst was het ook niet mogelijk, toen heb ik onderhandeld over of er per etage echt gepubliceerd kon 

worden. Dat kon, maar het was wel allemaal heel bewerkelijk. En heel veel hulp nodig. Wat ik al zei, na die 

training was er eigenlijk maar één die dat serieus deed. Die heb ik altijd heel veel geholpen. En dus was er 

ook maar op één etage die extra uitzending of afspeellijst, hoe je het ook wilt noemen. Die dan wel naast 

elkaar geplaatst kunnen worden. Dus als de algemene klaar is, dan komt vanzelf de bijzondere en 

specifieke. En dat heeft een poosje zo geduurd, maar het werd bewerkelijk omdat zij toch altijd nog hulp 

nodig had. Of dat het bijvoorbeeld echt zo plat werd dat het ook niet meer leuk is. Dus kleine berichtje, 

klein fotootje, klaar. Heel veel tekst. Dus niet aantrekkelijk. En ook denk ik niet echt waar de kracht van 

het medium in zit.  

 

 O: Maar dat is nu nog niet?  

 

R: naja, dat is vervelend. Ik zit wel op het punt om een redactieformule te gaan schrijven. Maar dat loopt 

dan gelijk met jouw onderzoek. Dus ik weet niet wat jij daar van vindt? Naja dat is lastig, want dan blijft het 

in jouw beschrijving van over hoe het werkt bij de gemeente Rotterdam met die beeldschermen, dan blijft 

het misschien een beetje zo van ‘Er wordt gewerkt aan..’.  

 

O: Ja nouja, dat is ook prima. 

 

R: Het voordeel van dat het zo officieus is, want dat is het toch wel. Er is geen beleid. Ik ben nooit officieel 

aangesteld, het is zo van ‘Doe het erbij en kijk eens of het wat is en of je er wat mee kan’. En ook qua 

eindredactionele verantwoordelijkheid, het hangt erbij.  

 

O: Zou je dat graag anders willen zien? 
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R: Nouja, dat soort dingen hebben soms ook hun voordelen, omdat je natuurlijk dan veel vrijheid hebt. 

Want zodra je het allemaal goed gaat neerzetten en dichttimmeren, dan is er misschien minder ruimte 

voor vrijheid. En dat gaat denk ik ten koste van creativiteit. Niet dat het zo denderend creatief is wat we 

op de schermen staat, maar het heeft wel de mogelijkheden in zich.  

 

O: Dus je zou er wel nog graag meer mee willen doen?  

 

R: Ja, dat zou ik er dan bij willen nemen. Tuurlijk zou ik het prettiger vinden als het duidelijker was van 

‘Dit is een volwaardig communicatiemiddel waarmee wij werken en wat bij de concernmedia hoort’. En 

meer tussen de oren van iedereen van ‘Goh, daar kunnen we ook wat mee’. Maar dat wel behouden blijft 

dat niet alles dichtgetimmerd wordt met kant-en-klare sjablonen of templates. Die er trouwens zijn voor 

de schermen. Die heb ik samen met dat softwarebedrijf, zo noem ik het maar even, hebben we templates 

gemaakt.  

 

O: Om toch bepaalde dingen vast te zetten?  

 

R: Nou, om open te houden dat meerdere mensen er makkelijk mee kunnen werken. Want je kan niet 

van iedereen verwachten dat ze dat weten. Dat zijn echt van die ingrediënten van het CMS wat je bij een 

website hebt. Zoveel ruimte is er voor een tekstje en zoveel ruimte is er voor een beeld. En dit zijn de 

mogelijkheden. En je kunt hier een filmpje zetten. En je kunt hier een groot beeld doen en daar een klein 

beeld. Nouja, je begrijpt me. En dat is er allemaal. Alleen omdat in de praktijk M. en ik het samen vooral 

doen, Irene incidenteel. Ik had bijvoorbeeld als terugkerend ding bedacht om drie Rotterdam UIT-tips 

wekelijks erop te zetten. En ook daar een sjabloon voor laten maken. Dan kan Irene uit ons team daar mee 

overweg. Dat maakt het eenvoudiger te beheren. Maar in de praktijk doen M. en ik het. Ik vooral, maar 

M. ook. Ik neem dan vaak wel de vrijheid omdat ik goed ben in programma’s waar je minder vast zit. Dan 

gaat dat uiteindelijk sneller voor ons dan dat je vastzit in dat systeem. 

 

O: Dus het idee is wel om uiteindelijk wel om een soort van beleidsplan op te stellen? Daar zijn jullie nu 

al mee bezig? 

 

R: Ja.  

 

O: En wat denk je dat daar het voordeel van is?  

 

R: Hmm beleidsplan.. Ik zit meer te denken aan dat ik meer een volwaardige redactie erop wil. En daar 

hoort misschien voor de schermen wel een korte inhoudsstrategie bij. Of ik dat een beleidsplan zou 

willen noemen.. Dan moet je mij even helpen. Wat versta je onder beleidsplan?  

 

O: Naja, precies zoals je zei, dus een strategie opstellen van zo willen we het zien.  

 

R: Ja precies.  

 

O: Want ik heb wel ook al twee documenten gezien over hoe je moet publiceren op de beeldschermen in 

‘De Rotterdam’. Dat is dan beschikbaar voor medewerkers, maar ik kan me voorstellen dat jullie die 
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templates ook meer bekend willen maken bij werknemers zodat jullie de beelden beter aangedragen 

krijgen bijvoorbeeld. Dat zou dan een voordeel kunnen zijn om het meer op papier te zetten.  

 

R: Ja.  

 

O: Maar ik kan ook wel begrijpen dat jullie niet alle regeltjes vast willen zetten, want dan zit je er ook zo 

aan vast.  

 

R: Ja nee, dan wordt het ook denk ik saai.  

 

O: Maar ik vond het wel apart om te zien dat, het is toch een vrij grote investering om op elke etage die 

schermen te hangen, er van tevoren eigenlijk niks geen regels zijn opgesteld.  

 

R: Nee, helemaal niks. 

 

O: Naja, opzich ook wel interessant om te zien.  

 

R: Ja. Ik denk echt dat het hoort bij, dat klinkt stom maar zo bedoel ik het niet, de luxe uitstraling van dit 

kantoor. Met ook luxe meubilair, alles is design. En dat kan daarin niet ontbreken. Dat idee krijg ik. En een 

hoop geld inderdaad. En het grappige is, bij het Timmerhuis is het precies hetzelfde gegaan.  

 

O: Is dat later geïmplementeerd?  

 

R: Ja, dat is later. En ik heb wel tegen de projectleider indertijd gezegd.. Ofja de projectleider van 

concernhuisvesting heet dat dan, dat was eerst dit grote neerzetten en daarna het Timmerhuis. Zij is nu 

gepensioneerd, maar ik heb tegen haar gezegd. Zij was hier enthousiast over en als ik haar niet had gehad, 

dan had ik het niet voor elkaar gekregen. Dus in zoverre is het belangrijk wil je dit soort dingen kunnen 

doen slagen is het voordat je de medewerkers meekrijgt wel heel belangrijk om toch ook wel de mensen 

die wat te zeggen hebben mee te krijgen. Dat is altijd. Want kijk, ik heb geen autoriteit. Ik kan allemaal 

wel zeggen ‘Ik ben ervan en zo moet je het doen’.  

 

O: Je moet altijd wel goedkeuring krijgen van de mensen die erboven zitten.  

 

R: Ja precies. En alles kost geld wat ik zou willen en dat moet ik dan ook vragen. Dat is ook iets wat niet 

goed belegd is, geen budget. Er is geen budget voor het ontwikkelen of het onderhouden en 

doorontwikkelen van de schermen vanuit communicatie.  

 

O: Er is ook geen ruimte voor?  

 

R: Ja, dat denk ik wel, maar dat is echt heel erg informeel. Ronald geeft mij wel de ruimte. En F. gaf mij ook 

wel de ruimte. Maargoed, dan is het dus heel erg aan mij van ‘Ja, doe maar’. Doe maar wat je leuk vindt.  

 

O: Opzich ook wel leuk dat je zoveel verantwoordelijkheid krijgt, maarja.  

 

R: Weet je, het heeft twee dingen in zich. Het is van ‘Goh, ik krijg het vertrouwen, wat leuk’. Maarja, het is 

dan ook wel heel erg als het mij niet uitkomt of ik heb het druk met andere dingen, dan denk je ook heel 
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snel ‘laat maar’. Laat dat maar even gewoon doorkabbelen ook al denkt iedereen van ‘pff, die film heb ik al 

tienduizend keer voorbij zien komen’. Maar dat krijg je dan. Te weinig mensen voelen zich 

verantwoordelijk en zijn erbij betrokken.  

 

 R: Ja. En is het ook zo omdat je het breder onderzoekt ga je het ook met facilitair bespreken of alleen bij 

communicatie?  

 

O: Ik heb donderdag nog een interview met J. van facilitair.  

 

R: Oh grappig.  

 

O: Die naam had ik via F. doorgekregen dat hij destijds of in ieder geval twee jaar geleden betrokken bij 

was en ik mocht hem ook interviewen, dus dat vind ik ook wel interessant om te zien vanuit welke insteek 

zijn zij daar eigenlijk in gestapt. Omdat zij de allereerste waren die met het idee zijn gekomen van ‘we 

moeten die schermen ophangen’. Dus hem ga ik ook interviewen.  

 

R: Nouja, met J. heb ik dus wel contact gehad, ook wel in het begin en in zo’n groepje, dus dat klopt. Dat is 

nu allemaal afgerond. Het loopt zoals het loopt. Dat weet je misschien ook niet. Er is een aparte groep 

schermen voor de Servicedesk, servicepunt op de 24e verdieping.  

 

O: Oh, daar zijn aparte schermen?  

 

R: Die hebben aparte schermen of die hebben beeldschermen voor het Servicepunt, een beetje ‘de 

winkel’. En die hebben ook een medewerker gehad die hier heel enthousiast voor was. Die kwam vers van 

de communicatieopleiding en die zei ook ‘Kom maar hier’. Maar zij is inmiddels weg. En dat is helemaal 

ingestort. Daar heb ik een aantal maanden geleden, in ieder geval redelijk kort geleden, iemand laten zien 

hoe dat werkt. En dat is zonde, want dat is dus wel, zo’n functie kan het natuurlijk ook hebben. En ik heb 

het laten inrichten op dat het groepsgewijs mogelijk is, dus dat je de schermen in de lifthallen apart zijn te 

benaderen. Dat daar iets anders op is dan op de huiskamers. Maar dat wordt in de praktijk niet gebruikt. 

Maar dat zijn wel ideeën die erbij horen. Maar dan moet het meer enthousiasme krijgen en moeten de 

mensen ervoor gevraagd worden, erbij betrokken worden. En ik vind dat M. en ik, M. is helemaal van de 

uitvoering, die heeft zoiets van ‘Laat mij maar uitvoeren’, ‘Doe jij maar al die dingen rondom, want daar 

ben je beter in’. En dat kan allemaal wel zo zijn, maar dan is het voor mij dan voel ik me heel alleen daarin.  

 

O: Zouden jullie dat wel graag willen zien? Dat het op elke etage en bij elke lift andere informatie toont? 

Mochten jullie de ruimte krijgen en hulp krijgen van andere mensen.  

 

R: Ja, ik vind dat wel leuk, omdat het namelijk ook naast elkaar kan. Dat je voor de continuïteit om te 

borgen dat er altijd wel een uitzending is dankzij een algemene redactieformule. En dat staat ook in de 

beschrijving van ‘Hoe lever je aan voor de schermen’. Ook een beetje van dit is het en dit willen we 

ongeveer ermee. En dat is dan een mix tussen bepaalde onderwerpen waar je een algemene uitzending 

van kunt maken. Maar daarnaast kun je inderdaad gericht erbij plaatsen. Ik denk dat mensen dat ook wel 

leuk zouden vinden.  

 

O: Dat je nog meer afwisseling hebt tussen de boodschappen. 
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R: En omdat mensen, dat is altijd een soort beloning, mensen vinden het altijd leuk als je iets bereikt op je 

werk of je hebt er hard aan gewerkt met een groep, is het altijd leuk de beloning op het intranet met dé 

foto, hét filmpje, hét stukje. En dat geldt voor dit ook. Want heel veel mensen vragen ‘Oh, kunnen we dit 

laten zien ons uitje van het team’ bijvoorbeeld. En dan zeg ik nog weleens van ‘Ja weet je, dat is niet 

interessant voor iedereen’. Of dan zeg ik ‘Het is niet ondertiteld’. En dan zeggen zij terecht van ‘Ja maar we 

willen het alleen op onze etage en dan hoeft het niet ondertiteld want iedereen vindt dat leuk’. Dat is 

zoiets van we zijn even op tv. En dat begrijp ik. Maar ik vind dan krijgt het toch weer een beetje 

prikbordgehalte.  

 

 O: En wat hopen jullie te bereiken met de schermen?  

 

R: Hmm.. ja, dat vind ik echt een moeilijke. Nou, ik denk toch wel enthousiasme voor elkaars werk en 

voor de stad. Niet pretentieus, gewoon echt enthousiasme voor. En ik denk dat het dan toch wel heel erg 

op intern gebied. Weet je wel voor een versterking voor het sociale intranet. Eigenlijk dat dat erbij hoort. 

Dat.  

 

O: En bij de informatieselectie houden jullie dat ook in het achterhoofd?  

 

R: Nouja, of ik iets leuk vind inderdaad of dat ik denk dat ik iets meer met de communicatieadviseur in 

gesprek ga van ‘we zouden dit kunnen doen, we zouden dat kunnen doen’.  

 

O: Ja, oké. En wordt het op dit moment bereikt denk je? Dat mensen geënthousiasmeerd worden door de 

boodschappen?  

 

R: Ik heb geen flauw idee en ik denk het niet.  

 

O: Je denkt het niet, oké.  

 

R: Nee. Daar ben ik misschien een beetje cynisch in.  

 

O: Merk je dat zo om je heen?  

 

R: Nou kijk, ik merk altijd dat mensen naar mij toekomen van ‘Leuk, ik heb het gezien’, maar dan zijn ze er 

zelf bij betrokken. Dus op dat niveau krijg je het terug. Maar dat is vaak. Dat geldt überhaupt ook voor 

websites en voor intranet.  

 

Informatievor

m 

O: Want M. is op een gegeven moment jou gaan helpen?  

 

R: Ja, ik had ondersteuning nodig. Dat heeft te maken met dat M. een achtergrond heeft met film. En niet 

dat wij zelf films maken, maar het is gewoon handig iemand die daar een beetje gevoel voor heeft. En ook 

snel weet van hoe plaats je zoiets en dat soort dingen. En M. en ik zijn allebei ook goed thuis in 

Photoshop. En dat is belangrijk, omdat in de praktijk wij photoshop heel veel gebruiken. Dat is misschien 

bewerkelijk, maar ik vind het belangrijk om korte boodschappen zo aantrekkelijk mogelijk te verbeelden in 
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woord en beeld. Dus woorden kort, veel beeld. En in de praktijk ligt de uitvoering dus heel veel bij M. en 

mij.  

 

O: Ja, jullie zijn dé beeldschermredactie.  

 

R: Ja, precies.  

 

 O: Want jullie krijgen ook ideeën binnen?  

 

R: We krijgen wel input, het is heel veel maar goed zo hoort het ook wel een beetje te zijn. Het gaat met 

pieken, maar dat is ook bij communicatie gebruikelijk. Veel communicatieadviseurs zijn bezig met een 

campagne of iets neerzetten, één ding. En dan worden er allerlei middelen gemaakt en dan zijn er steeds 

meer die denken ‘oja, dat is ook leuk’. En ik merk steeds meer, ik vind dat dat ook wel een plek kan 

hebben, maar.. Ik ben door Ronald Leer, dat is onze teamleider, wel gevraagd om nu eens een keer een 

redactieformule te schrijven. Juist omdat er nu zo langzamerhand al een hele poos het wel eens tijd 

daarvoor is. Omdat het eerst altijd was ‘Goh, we vinden het leuk dat jullie filmpjes hebben’, dan gaat het 

natuurlijk steeds strakker toesnijden op wat is geschikt en wat je denkt dat geschikt is. Dat begint met 

ondertiteling van filmpjes, maar ook de lengte. Het moet een aantrekkelijke mix zijn die redelijk snel is 

conform hoe het nu in deze tijd eenmaal is. Mensen gaan écht geen 6 minuten naar een filmpje kijken. En 

het is iets voor in het voorbijgaan, buiten dat mensen wel eens zitten te lunchen daar en de tijd hebben 

om het eens helemaal te bekijken.  

 

O: En wat vind jij een goede lengte voor een filmpje? De ideale lengte?  

 

R: Buiten dat je bij al dat soort dingen dat nooit helemaal precies kan zeggen, want het is natuurlijk 

afhankelijk van hoe het eruit ziet, wat de boodschap is. Maar ik denk dat dat toch wel een beetje in lijn is 

met wat je op andere social media ziet en dat een halve minuut tot aan een minuut wel voldoende is. Dat 

denk ik wel. 

 

O: Maar dat is ook afhankelijk natuurlijk van wat jullie binnen krijgen.  

 

R: Het is inderdaad afhankelijk van wat we binnenkrijgen en het is natuurlijk veel interne communicatie 

en dan krijg je dus, ik noem het altijd maar ‘the talking heads’. Dan krijg je pratende hoofden. Mensen 

worden geïnterviewd, omdat ze dan over hun project vertellen of dit hebben we goed gedaan of dit gaan 

we doen. En dan is dat natuurlijk een makkelijke keuze. En dat is allemaal begrijpelijk, maar dan is steeds 

vaker mijn advies als het heel lang is van ‘Goh, geef dit filmpje een goede plek op het intranet, op RIO’. En 

het is minder geschikt voor op de schermen. En wat ik dan wel eens aanbied, ook afhankelijk of ik tijd 

heb van ‘Ik kan wel een intro of een teaser neerzetten op de schermen’. Iets korts, gewoon een still uit 

het filmpje met een mooie oneliner. En dan met een verwijzing naar RIO. Dat is iets waar het naartoe gaat 

waarin ik denk dat de schermen zich kunnen ontwikkelen. Om ze beheer- en beheersbaar te houden. Dat 

het echt een beetje iets extra’s is voor RIO.  

 

O: Oke, dus bijvoorbeeld niet van een project dat op RIO komt het hele filmpje op de beeldschermen?  
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R: Nee precies. Meer korte informatie, vergelijk met Twitter, hup pats in één keer erin. En dan een 

verwijzing kunnen geven naar de verdieping voor degene die dat interesseert.  

 

 O: En hoe liggen de verhoudingen tussen tekst en beeld?  

 

R: Uhm, ja meer beeld dan tekst.  

 

O: Dat is ook wel het streven?  

 

R: Ja, dat is ook wel het streven.  

 

O: En beeld dan in video of ook afbeeldingen?  

 

R: Uh, nou, animatie of video heeft natuurlijk wel een voorkeur. Maar daar wordt niet specifiek in 

geïnvesteerd. Dat weet ik, dat denk ik. Niet voor dit. Af en toe komt het mooi uit. Maar dat kost wat, 

begrijpelijk, wordt niet in huis gemaakt. Dat zouden we misschien meer kunnen doen. Maar dat is in het 

verleden wel gebeurt. Maarja dat is ook in de slechtere tijd de nek omgedraaid. En ik denk niet dat dat 

gauw terugkomt. Dus wij gaan niet zelf filmpjes maken.  

 

O: Maar dus als jullie vaak een animatievideo krijgen, dan is het ook al van een project wat ook al op RIO te 

vinden is?  

 

R: Ja precies.  

 

O: Dan zit je misschien soms weer dat het te lang is. 

 

R: Ja.  

 

O: Maar daar gaat M. dan niet in knippen?  

 

R: Nee. Nou ik maak af en toe, dan zeg ik ‘Dit kan écht niet zo pats op de schermen’, want dit is gemaakt 

om embedden op de website en dan of sowieso op vimeo of youtube Rotterdam te zetten, maar dan 

wordt het nog begeleid door een intro. En wat ik dus wel doe is dat ik voorstel van ‘dan moeten we een 

intro en een outro maken’. En dat ga ik dan maken. En dan vraag ik om een still. Maar dan niet zo, de 

software is er wel voor dat M. dat zou kunnen, maar dat is wel arbeidsintensief. Dat je het oorspronkelijke 

filmpje neemt wat dan denk ik ook wel helemaal rechtenvrij moet zijn, want dat is natuurlijk door een 

bureau gemaakt. En dan gaan wij er lekker in zitten knippen en doen, dat is natuurlijk ook niet de 

bedoeling. Maar dat je in ieder geval, dat kan bij de schermen, dat je door een stilstaande ‘ik noem het 

maar’ dia kan introduceren en dan krijg je het filmpje. En dan ook daarna weer. Ik denk dat dat zin heeft.  

 

O: En waarom kiezen jullie, je noemde het net al een beetje, waarom kiezen jullie bewust voor meer 

beeld?  

 

R: Omdat een beeldscherm, een tv, is bij uitstek natuurlijk een beeldscherm. Maar ook omdat het niet, het 

is in het voorbijgaan bij het werk. En het is ter afleiding of ter ‘zo van ik zit even te wachten’. Je gaat er 



Afstudeeronderzoek | Maria Reinders | Gemeente Rotterdam | UU | Communicatie & Organisatie 

  

58 

niet specifiek voor zitten. Het is als in een wachtruimte, denk ik. Het is voor vermaak en vertier en dan is 

het aantrekkelijker.  

 

O: Oké. En wie hopen jullie te bereiken met de schermen? Alle medewerkers?  

 

R: We kunnen niet alle medewerkers, maar wel alle mensen in ‘De Rotterdam’ werken. Ja, ik denk het 

wel. Daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht.  

 

O: Maar dat is niet een specifieke groep waar jullie op focussen?     

  

R: Nee. Ik vind dat het medium Digital Signage wel geschikt is om mensen te bereiken, maar dat is in de 

praktijk niet aan de orde, omdat het op deze werklocatie aanwezig is en op het Timmerhuis. Er zijn ook 

locaties waar mensen geen toegang hebben tot internet. En dan zou het juist heel mooi zijn als je dat 

had. Er zijn ook beeldschermen, dat weet je misschien wel, maar dat is buiten de focus van jouw 

onderzoek, bij Stadsbeheer.  

 

O: Ja ja, bij Stadsbeheer. Ik heb nog een interview gehad daar.  

 

R: En bij de Stadswinkels.  

 

O: Daar worden ze natuurlijk op een andere manier ingezet.  

 

R: Ja, dat is Digital Signage ook.  

 

O: Ik had verschillende informatie-onderwerpen genoteerd en ik vroeg me af of die compleet zijn. Ik had 

zegmaar van alle soorten informatie die jullie op de schermen laten zien. Praktische facilitaire informatie, 

dus bijvoorbeeld BHV. Het laten zien van interne informatie, dus bijvoorbeeld workshops of vacatures. Het 

laten zien van een project of de resultaten daarvan, bijvoorbeeld van Duidelijke Taal. Speciale dagen, 

bijvoorbeeld Meatlessday op Dierendag. En het nationaal nieuws hebben jullie ook hé van RTV Rijnmond. 

Dat is, begreep ik, een doorlopend iets, toch? 

 

R: Ja, dat kun je binnen laten lopen. En dat is met een RSS Feed. Dat kun je binnen laten lopen en dat 

geldt voor het weer, en voor verschillende nieuwsbronnen. Daar hebben wij zelf een keuze in.  

 

O: Ja, oké.  

 

R: Als die dat aanbieden.  

 

O: Mis ik nog bepaalde belangrijke onderwerpen die nu te binnen schieten?  

 

R: Uh nouja, wacht ik kijk even mee. Voor de locatie misschien echt ook hé. Ik denk toch ook wel ‘de stad 

Rotterdam’. Niet de gemeente Rotterdam, maar de stad.  

 

O: De stad, ja.  
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R: Dat is met UIT-tips en ook gewoon aandacht voor, dat komt dan ook omdat die geweldige vrij 

beschikbare trailers hebben, zoals Internationaal Filmfestival. Weet je wel, dat soort dingen. Dus gewoon 

grote stadsevenementen. Het carnaval.  

 

O: Ik begreep ook van M. dat jullie een keer foto’s hebben laten zien, die staan ook altijd op de 

Stadswerker achterop, van vroeger en nu. Dat zou daar ook waarschijnlijk onder vallen?  

 

R: Ja, dat is ook iets wat ik graag. Dat heeft M. een aantal keer gedaan en daar zijn eigenlijk de meeste 

reacties op gekomen.  

 

O: Maar dat is misschien ook wel, het betreft iedereen natuurlijk.  

 

R: Ja, maar mensen vinden dat wel leuk.  

 

O: Oké, dat zou daar ook wel onder vallen.  

 

R: Ja. Maargoed het is dus wel weer altijd een mix, er moet ook wat van de stad.  

 

Getoonde 

boodschappen 

O: En ik had dan dus die documenten gevonden van hoe jullie het aangeleverd willen hebben. Zijn er 

daarnaast ook nog documenten over waar de doelen staan van de schermen of hoe ze worden ingezet? 

Ik heb wel alles al doorzocht op de K-schijf en het intranet, maar..  

 

R: Jij hebt niet meer aan documentatie gevonden dan die twee eigenlijk? 

 

O: Uh, nouja wel nog een aantal andere dingen. Ik vond ook iets over die workshop inderdaad die jij hebt 

gegeven. Een kort bericht. En wat heb ik nog gevonden?  

 

R: Er is een heel oud document van de ontwikkeling van de communicatie. Ik ga het je gewoon allemaal 

sturen. Er zijn dingen.  

 

O: Oké, ja want ik dacht ik kan niet bij alles op de K-schijf.  

 

R: Ik ben iemand van toen ik dit kreeg van ‘Goh, ik ken dit ook niet’. Dan ga ik me er eerst ook wel in 

verdiepen van wat is dat en hoe doe je dat. Iedereen had het over narrowcasting en toen heb ik al gezegd 

van dat moet je niet zo noemen. Narrowcasting is wat anders.  

 

O: Ja, maar zo wordt het vaak wel genoemd. 

 

R: Ja, maar dat is van televisie. Niet dat ik nou ben van ‘uh uh foute term’, maar ik probeer toch zoveel 

mogelijk in digital signage te praten of dan maar ‘de beeldschermen’. Maar niet dat narrowcasting, want 

daar krijg je andere verwachtingen van. Want dat is ook wel een beetje ouderwets.  

 

O: Ik heb wel op alles gezocht en dan merk je toch dat je bij narrowcasting nog wel dingen terug vindt en 

de term informatieschermen werd ook gebruikt.  

 



Afstudeeronderzoek | Maria Reinders | Gemeente Rotterdam | UU | Communicatie & Organisatie 

  

60 

R: Het wordt een beetje door elkaar gebruikt.  

 

O: Ik heb wel op zoveel mogelijk gezocht, maar digital signage is dus wel dé term die jullie aanhouden.  

 

R: Ja.  

 

O: Als er documenten zijn, dan zou ik dat wel graag willen zien.  

 

 O: En beheren jij en M. de schermen ook op de 24e bij het Servicepunt? 

 

R: Dat was eerst zo, maar dat heb ik overgedragen. Ik heb wel weer iemand laten zien hoe het was en 

hulp aangeboden. Ik heb geleerd om dan maar ook weer even terug te stappen. Want anders zou ik alles 

weer overnemen.  

 

O: Dat wordt dan teveel.  

 

R: Ja, dat wordt dan teveel. En als het dan niet goed gaat, heb je het toch gedaan. Dat klinkt heel zuur, 

maar dat zijn dingen die je moet leren bij dit soort dingen. Dat is altijd bij communicatie, maar hoe visueler 

de communicatie, hoe meer er wordt gekeken naar ‘Jij hebt het gedaan’. Zo werkt dat. En daar moet je 

een beetje handig in worden. Ik moest daar, ik ben daar een beetje handiger in geworden.  

 

 O: Want jullie hebben ook bijvoorbeeld, ik zag BHV-informatie of zoiets. Is dat zeg maar iets wat jullie erop 

moeten zetten?  

 

R: Nou, dat is een mooi voorbeeld waarvan ik zeg van nou ga ik eens een keertje de adviseur aan de haren 

trekken van ‘hey, moeten we dat nou niet eens een keer weer anders verpakken’? Want dat is echt al heel 

lang hetzelfde. Wel met een tweewekelijkse wisseling. Het is wel basisinformatie, dus het is echt op de 

manier van ‘bel 112’. Als je dat alleen maar wil, prima, maar dan kan het ook anders gevisualiseerd 

worden. Dus er moet echt anders ontworpen worden. Maar ik zou meer van dat soort dingen willen 

hebben.  

 

O: Van dat soort informatie?  

 

R: Nou, ik denk dat, het is per slot van rekening van facilitair, dat het ook zijn nut kan hebben voor echte 

locatie-informatie.  

 

O: Oké, en waar zit je dan aan te denken? 

 

R: Bijvoorbeeld van die BHV’ers. Dat je ook weet wie dat zijn. Je kan ze natuurlijk goed voorstellen op de 

schermen op een leuke manier.  

 

O: Oké, dat je er een beetje een persoonlijker beeld bij krijgt?  

 

R: Ja, ‘dit is jouw...’. Zo van ‘Werk jij vaak op de 37e? Wie is jouw BHV’er?’ 
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O: Dat is misschien al aantrekkelijker dan alleen maar tekst over van wat je moet doen.  

 

R: Ja, precies. En meer niet. En dan altijd, dat probeer ik ook wel erin te slijten, bij het aanleveren als het er 

niet bij zit stel ik het vaak zelf voor. Ik weet niet in hoeverre M. dat doet, maar ik doe dat altijd. Even 

vragen van ‘waar kunnen we misschien naar verwijzen op RIO?’.  

 

O: Oké. Want hoe gaan jullie te werk. Jullie hebben een gezamenlijk e-mailadres waar jullie dan ideeën 

binnenkrijgen?  

 

R: Ja, we hebben een gezamenlijk e-mailadres.   

 

O: En hebben jullie het van tevoren al verdeeld van jij doet dat?  

 

R: Dat is ook een beetje zoeken, maar als je maar met zijn tweeën bent. Ik werk maar drie dagen, M. werkt 

5 dagen, of nouja 4. Die heeft af en toe zo één dag arbeidsduurverkorting. Dus wij verdelen dat gewoon 

een beetje zoals dat gaat.  

 

O: Dat is wel makkelijk als je maar met z’n tweeën bent.  

 

R: Ja, dat is wel weer het voordeel natuurlijk. En vrij nieuw is de, ik weet niet of je dat van M. hebt 

gehoord, dat is weer specifiek. Vrij nieuw zijn de actuele vacatures.  

 

O: Oké, dat is redelijk nieuw op de schermen?  

 

R: Ja.  

 

 O: Hebben jullie voor jezelf nog een handleiding of iets dergelijks van hoe jullie selecteren? Of staat dat 

niet op papier?  

 

R: Het aanbod is te mager toch ook. Om een selectie te moeten toepassen.  

 

O: Ja oké.   

 

R: Maar dat wil niet zeggen dat alles erdoor gaat. Dus we hebben het er wel samen over van dit doen we 

niet. En dat is dan op grond van dat het te lang is of niet geschikt. Maar niet van ‘oh, we hebben nu 

zoveel dat we gaan plannen van dan doen we dat die week of die maand’. Maar ik kan me wel voorstellen 

dat dat op den duur gebeurt, want dan vind ik wel dat je daar selectiecriteria op los moet laten. Ik wil het 

bijvoorbeeld ook wel graag altijd actueel houden. Kijk, als ik nu iets aangeboden krijg heel mooi op tijd, 

maar dat is pas echt over een poos, dan hou ik dat vast. Dan kunnen we er vast aan werken, alleen maar 

fijn, dan kun je erover nadenken, maar nog niet doen. Of dan bied ik aan van ‘kunnen we het misschien 

dan herhalen?’. Twee weken mee laten draaien of een week en dan een maand weer niet en dan weer. Je 

moet mensen natuurlijk eager houden, denk ik. En ik verbeeld me dat mensen dat dan door hebben, 

maarja ik weet natuurlijk ook precies wat er draait.  
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O: Ja precies. Hebben jullie ook nog een verhouding tussen interne en externe boodschappen? Ik begreep 

al dat jullie misschien al meer intern. 

 

R: Ja, ik denk dat, misschien wel de verbinding met extern, maar ja ik denk dat we dat meer intern moeten 

doen.  

 

O: Ja, dus nog meer. En wat voor boodschappen zou je dan laten zien?  

 

R: Nouja kijk, het is natuurlijk net dat aandacht voor dat extra wat je als ambtenaren samen of werknemers 

samen doet voor iets heel groots extern misschien. Maar dat je dan wel daar het accent op legt. 

Bijvoorbeeld zoals Stadswerker kan doen. Ik vind het ook leuk, ik wil ook meer met Stadswerker 

samenwerken. Omdat ik ook een groot voorstander ben van hergebruiken van inhoud. En dat gebeurt 

nog te weinig, maar dat heb je misschien ook al gemerkt. Daar is heel die communicatie, ik noem het maar 

afdeling, mee aan het worstelen. In ieder geval bij de experts. Hoe kunnen we nou zorgen dat we niet 

allemaal één voor één voor ons eigen dingetje het ei uitvinden, maar gewoon van elkaar kunnen leren. 

Als er iets staat voor één ding dan kan dat een mooie basis zijn voor de juiste vertaalslag naar het medium. 

En die vertaalslag naar dit medium dat is nog teveel. Dat probeer je in zo’n document dan een beetje te 

maken van joh. Daar vind ik ook, maar daar ligt dan ook weer, zo verbeeld ik me, mijn expertise. Ik kan dat 

wel. Dat ligt me, vind ik ook leuk. Uiteindelijk komt het daar ook wel op neer, je moet de mensen erbij 

zoeken die er wat mee hebben en je kan het allemaal mooi op papier zetten, maar als je geen 

sloganverzinner bent, moet je niet in de reclamewereld. Begrijp je?  

 

O: Ja. Ik vroeg me nog af, ik ga dan observeren zegmaar bij de schermen en dan wil ik ook als iemand kijkt 

naar het scherm ook noteren van welk filmpje kijkt diegene of naar wat voor soort informatie, dus ook die 

categorieën wat ik net noemde. Maar ik vroeg me af, wordt de tijd waarop de boodschappen worden 

getoond, is dat ergens terug te vinden? Dat je kunt zien bijvoorbeeld van om 13:20 stond dat filmpje op 

de beeldschermen. Of is er niet zo’n logboek.  

 

R: Nou, dat is dus een van de wensen. Het beheersysteem wat wij nu hebben, kunnen we niet.. Ik zal even 

snel uitleggen. Je hebt een uitzending en die is opgebouwd. Dat noem je een afspeellijst, een playlist. Die 

uitzending is opgebouwd uit verschillende pages. Het is net als bij een website. En die pagina kan een foto 

en tekst zijn, maar kan ook een video zijn. En bijvoorbeeld stream van Twitter dat niet interessant is, dat 

kan maar dat werkt niet. Maar een nieuwsstream. En die ene uitzending heeft een bepaalde afspeelduur 

samen, stel 10 minuten. En die uitzending van 10 minuten speelt in de loop. Dus dat gaat van 8 tot 8 

zegmaar. Ik geloof van 8 tot 7 ofzo. Dat draait maar door en draait maar door. Wat er niet aan gekoppeld 

is, is dat je.. wij kunnen niet zeggen.. we kunnen zeggen hoe lang één pagina moet tonen, dus deze 10 

seconden en die 50 en die 60. Maar we kunnen niet zeggen hoe lang op welke tijd dat dan zit. Het is 

mogelijk, maar dat is teveel werk voor ons. Het is mogelijk, zoals altijd binnen een systeem is alles 

mogelijk, ik kan precies plannen om 2 uur moet dat filmpje draaien. Dat kan, maar dat is zo intensief. Dat 

kost heel veel handelingen. En dan moet die er weer achter gezet worden, want na dat filmpje moet het 

niet op zwart zijn. Dus wij hebben ervoor gekozen, op advies ook van de mensen die daar mee werken, die 

zegt kijk Albert Heijn doet dat ook zo. Die maken gewoon één uitzending en die draait. Wat wij willen, het 

is niet zo dat je inderdaad per pagina kunt zien zo’n zandlopertje.  

 

O: Hoe lang het al bezig is? 
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R: Of per uitzending. Dat is niet zo op dit moment. Dus daar moet jij ook niet vanuit gaan. Dus wat dat voor 

jou betekent is dat, en ik hoop en ik verwacht misschien mensen die veel kijken ernaar, dat die zeggen van 

‘ik weet alleen nooit wanneer het weer voorbij komt’. Je komt aanschuiven aan tafel en je ziet nét even 5 

seconden van iets, ik zeg maar wat van Blijdorp van de dierentuin, en je denkt ‘leuk! Ik blijf even zitten’. Ik 

doe dat zelf ook weleens, maar dat zijn dan vaak hele korte uitzendingen, dat ik blijf zitten en wacht tot 

het weer voorbij komt. Maar dat is in dit geval roept dat denk ik echt iets op, van ‘ohhh’.  

 

O: Dan blijf je wachten.  

 

R: Zo van dan moet ik dat eerst weer zien en dan dat.  

 

O: Dus dat zouden jullie wel nog graag willen?  

 

R: Ik ben voor korter, korter, kort. Ja ik denk dat je veel kortere. Ik gooi ook vaak maandagochtend een 

heleboel eruit. En dat doe ik helemaal zelf.  

 

O: Oké. Helemaal zelf.  

 

R: Ja. Maar dat is dus ook niet, dat moet ook beter.  

 

O: Maar het is dus wel zo dat op elke etage zegmaar op dezelfde tijd... 

 

R: Op dezelfde tijd hetzelfde zichtbaar. Ja.  

 

O: Oké, ja dat is wel handig om te weten. Dus op elke etage dezelfde volgorde.  

 

R: Ik kan jou dat laten zien, hé. Want als je het ziet, dan snap je hoe dat werkt. Stel dat ik helemaal een 

nieuwe uitzending ga maken, dan maak ik eerst pagina’s en die gooi ik in een bepaalde volgorde in een 

uitzending en die uitzending koppel ik aan een groep beeldschermen. En hoe heet die groep? Alle 

huiskamers. Werkelijk, het heet ook zo.  

 

O: Oké, maar daar zit ook bij de lift bij? Dat is ook hetzelfde?  

 

R: Ja, dat is ook hetzelfde. Behalve bij het Servicepunt, die zitten los.  

 

O: Ja, die zitten los. Oké.  

 

R: Maar het is mogelijk. Ik heb ook groepen laten samenstellen voor de clusters. Maar dat is allemaal door 

uitproberen enzo. 

 

O: Oké, maar dat gebeurt nu niet op dit moment toch?  

 

R: Nee, dus jij moet uitgaan van hoe het nu is.  

 

O: Want dat is misschien ook wel moeilijk, omdat je met flexwerken te maken hebt. 
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R: Ja.  

 

O: Opzich zit communicatie wel op de 37e, maar..  

 

R: Maar er is iets voor te zeggen, dat is ook het argument. Er zijn natuurlijk sommige etages hebben 

mensen echt vaste plekken. Die zijn daar erg aan gehecht en die misten.. In het begin hebben we het 

weleens gedaan ‘die voor dat en die voor dat’. En dat was echt heel veel werk. En dat kan je zeggen heel 

veel werk, maar dat is altijd een beetje een zwaktebod. Maar ook, het moet voor iedereen interessant zijn 

want het zijn flexplekken en je moet in het voorbijgaan.. Wil niet zeggen dat iets nieuws moet iets leuks 

voor iedereen moet zijn. Tuurlijk, je mag als team of als cluster jezelf echt even in de etalage zetten, 

maar doe het wel op een manier dat je dat voor de rest, iedereen doet. En niet alleen voor je eigen 

groep.  

 

 R: Oké. Wat ik wel voor jou kan opsporen, dat heb je dan schijnbaar niet, er is naar de communicatieraad 

ook een notitie gegaan hierover.  

 

O: Oké.  

 

R: Dus dat ken jij helemaal niet.  

 

O: Volgens mij niet. Misschien dat ik niet in alle mappen op de K-schijf kan.  

 

R: S. heeft die geschreven samen met de stagiaire... 

 

O: Oh, E. misschien?  

 

R: Nee, dat is nog ouder. Daar heb ik heel veel input voor gegeven. S. heeft hem geschreven, maar ik heb 

eigenlijk.. maar dat doet er niet toe. Daar heb ik heel veel input aan gegeven.  

 

O: Ja, dat zou misschien nog wel..  

 

R: Verder is er Digital Signage wel genoemd in een, maar dat is gewoon wel interessant voor jou. Ik zal dat 

voor jou even bij elkaar zoeken.  

 

O: Oké, dat is hartstikke fijn.  

 

R: Want ik heb dat natuurlijk allemaal. Maar daar heb ik lang niet meer naar gekeken. Want zo begin je 

dan, verzamelen, verzamelen, informatie, informatie, notitie, notitie. Dan denk je ‘oké, nu praktisch’. Maar 

dat is er wel. En ook een, dat ging over de ontwikkeling van communicatie an sich binnen de gemeente. 

En dat heet ‘Communicatie gaat op kamers’. En dat gaat over het ontwikkelen van een soort newsroom. 

Zoals we nu ook mee bezig zijn. En dat is echt al heel oud. Maargoed, toch wel weer actueel omdat dat 

dingen in genoemd worden die nu in de praktijk weer uitgevoerd worden. Maar daar staat ook Digital 

Signage in.  

 

O: Ja, oké. Dat is wel mooi om mee te nemen.  
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R: Ja, dus als het ergens in een soort beleidsvoornemen gegoten is, dan is het daar. 

 

Beschikbaarhei

d 

O: En de boodschappen die jullie plaatsen, zijn die altijd ook op een ander communicatiekanaal te 

vinden? Of is het ook weleens zo dat het alleen op de beeldschermen staat?  

 

R: Nee, ik denk alleen op de beeldschermen.. dan is het facilitair. Meestal staat er dan, maar ik denk niet 

dat je dat mee moet rekenen, maarja dan staat er toch ook wel een berichtje RIO. We hebben weleens 

gehad dat er bijvoorbeeld een dag de kachels het niet deden. Dus dan gaat het van ‘Brr, koud he’. En dat 

draait dan één dag mee. En verder niet. Dan vertrouwen we mensen erop van nou. Maar dit beeld is toch 

wel ondersteunend hoor, want er is niemand die denkt dat het genoeg is om het op de beeldschermen 

te zetten. Terwijl iedereen ervan overtuigd is dat als je het mailt naar iedereen, dan bereikt het ook 

iedereen. Maar met de beeldschermen is dat niet zo. En er is ook niemand die dat denkt. Terecht denk ik. 

Of terecht, zo is het ook.  

 

O: Oké. En zijn er nog andere communicatiekanalen waar ook die boodschappen op staan of is het met 

name op RIO?  

 

R: Nee, website. Er worden ook heel veel filmpjes geplaatst op het Youtube kanaal van Rotterdam of 

Vimeo. En dan wordt het vervolgens geëmbed op de website. En wordt het ook los geplaatst op de 

schermen en ook nog eens een keer op RIO geëmbed.  

 

O: Dus het is vaak wel heel veel middelen.  

 

R: Ja.  

 

O: Oké, dus de berichten zijn ook wel intern als extern.  

 

R: Ja.  

 

O: Maar zo’n project bijvoorbeeld als Duidelijke Taal. Is dat ook voor de burger zegmaar beschikbaar?  

 

R: Nee.  

 

O: Nee, dat niet. Dat blijft wel intern.  

 

R: Dat is wel een leuk voorbeeld, omdat het ook wel goed is gegaan. Eigenlijk de eerste keer dat er op een 

campagne-achtige manier iets kleins voor intern van ‘let op hoe wij als ambtenaren schrijven’. Laten we 

daar eens allemaal op letten. Dat het op die manier is aangepakt. En voor het eerst dat de beeldschermen 

daar zo voor zijn ingezet. En dat komt ook omdat we voor het eerst daar op tijd bij zijn betrokken. En het 

gaf ook wel aan dat er dan ook binnen directe collega’s binnen communicatie dat dat ook even tijd nodig 

heeft om.. zo van ‘ja, wat kan je er nou eigenlijk mee’. En niet van ‘Oeh’, die zijn dan heel enthousiast, ‘We 

willen iedere dag een andere boodschap’. Ja, dat gaat écht niet. als we nou zo’n team hadden..  

 

O: Ja, precies. Als je er een heel team voor hebt..  
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R: ‘Heb je dan wel foto’s?’.’Ja, zulke’. Ja, nouja. Maar dat was wel leuk en leerzaam.  

 

O: Ja. Bijna de laatste vraag. Welke boodschappen worden continu getoond? Zijn er boodschappen die 

continu worden getoond?  

 

R: Continu zit het weer erin en de nieuwsstream.  

 

O: Ja, maar dat verandert, he? Dat wordt automatisch dan geactualiseerd.  

 

R: Ja, dat is er altijd. Dat is iets wat je kunt verwachten van ik kan de laatste berichten van NOS of dan RTV 

Rijnmond voorbij zien komen.  

 

O: Zit dat allebei erin? NOS en RTV Rijnmond?  

 

R: Ja. 

 

O: Oké, dus daar hoeven jullie verder niks aan te doen.  

 

R: Nee, dus dat is mooi. Dan heb je het landelijke nieuws en het regionale nieuws. En wat er wekelijks is, 

is dus sinds niet zo lang maargoed, de actuele vacatures. Dus die zijn er altijd wel.  

 

O: Wordt dat wekelijks geüpdatet?  

 

R: Ja. Dat ligt eraan wat aangeleverd wordt. En ook dat gaat natuurlijk zo. En dat was vreselijk druk in de 

zomer. Dat was echt iedere week.  

 

O: Ja? Oké.  

 

R: En daar hebben we ook in samenspraak beperkingen aan gedaan hé. Ook om uit te leggen van de 

schermen ondersteunen of willen reclame maken voor het feit dat er actuele vacatures altijd gepubliceerd 

worden op dat speciale kanaaltje. Dus mensen daar op attenderen. Dus je hoeft niet ál die vacatures op 

die schermen te zetten. Het is écht ondersteunend.  

 

Bijvangst O: Oké, dan heb ik denk ik wel alle vragen gesteld. Nog één vraag: of ik een keer bij de informatie selectie 

mag komen zitten?  

 

R: Ja, natuurlijk. Ik laat je wel eens zien hoe alles werkt inderdaad.  

 

O: Is er een vast dagdeel dat je daarmee bezig bent?  

 

R: Nouja, meestal doe ik, dat is niet afgesproken, maar ik doe toch wel maandagochtend. En eigenlijk ook 

altijd. Ik werk dan maandag, dinsdag en woensdag. En ik voor mezelf doe ook het afsluiten op woensdag. 

Dan kijk ik er ook nog even naar.  
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O: Oké. Heb je zelf voorkeuren bij iets waar ik bij kan zitten? Een dagdeel dat je zegt, woensdagmiddag of 

juist de maandagochtend of bijvoorbeeld maar een uurtje ofzo? Ik weet niet.  

 

R: Nee, laten we maar gewoon volgende week maandag weer een uurtje. Oh nouja, je kan ook morgen al 

even komen. Ik weet niet of je tijd hebt?  

 

O: Uh, ja. Dat zou kunnen.  

 

R: Dat is misschien makkelijker.  

 

O: Want morgen ga je ook eraan werken?  

 

R: Bij mij zit het niet zo strak.  

 

O: Ja, wat jou uitkomt. Mij maakt het niet zoveel uit.  

 

R: Nee, maar ik vind het wel fijn voor je als jij door kan.  

 

O: Hartstikke fijn. Ja, oké dat is prima. Ik heb wel volgens mij van 3 tot 4 een afspraak, maar misschien na 

de lunch ofzo? Ik weet niet.  

 

R: Of in de ochtend?  

 

O: In de ochtend kan ook. Anders kijken we daar dalijk even naar.  

 

R: Ja, want dat is niet zo strak. Want jij zit ook hier?  

 

O: Ja, altijd op de 37e.  

 

 O: Ja, oké mooi. Wil je zelf nog iets kwijt of nog aanvullingen op dit moment?  

 

R: Nee, nou ik ben benieuwd hoe je inderdaad hoe je het dan gaat aanpakken. Je gaat er dus bij zitten? Of 

vragenlijsten? Dat weet je nog niet?  

 

O: Uhm, je bedoelt observatie? Of? 

 

R: Ja, precies.  

 

O: Ja, ik ga dus observaties doen omdat ik dan het natuurlijke gedrag van de mensen waarneem. Dus ik 

moet me verdekt opstellen. Opzich kan dat wel, want vaak bij de lift staan er ook wel tafels en stoelen 

waar ik dan ook wel beetje onopvallend kan zitten. Dan ga ik dus het natuurlijk gedrag van mensen..: kijken 

ze ernaar, pakken ze hun telefoon erbij bij wijze van spreken op te zoeken, hebben ze het erover met 

collega’s ter plekke. Dat soort dingen ga ik daar bekijken. Maar observeren is natuurlijk best wel moeilijk, 

want hoe ga je om als er 5 mensen bij het beeldscherm staan en ik moet van iedereen apart gaan turven 

wie doet wat. En wat is aandachtig zeg maar? Dat is natuurlijk ook subjectief.  
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R: Ja, precies.  

 

O: Dus dat is moeilijk. Dus om daar eigenlijk versterking wel aan te geven ga ik dus die vragenlijst nog 

doen. Maarja, als je daar vraagt van ‘hoe lang kijkt u naar de beeldschermen’. Nouja, dat is heel moeilijk 

voor mensen om in te schatten. Ik ga het wel vragen ter ondersteuning, maar dat soort dingen kun je dan 

wel nog het beste bij een observatie meten, omdat mensen het dan eigenlijk niet door hebben. Maar ik ga 

daar wel vragen van ‘wat vind je ervan’ en ‘naar welke informatie kijk je weleens’ of ‘wat spreekt je aan’. 

Dat soort dingen eigenlijk. Praat je er wel eens over thuis of met collega’s of juist niet. Want ja, dat is 

natuurlijk ook een uitkomst als mensen er niet zoveel naar kijken. Ja, dat ga ik met de vragenlijst doen.  

 

R: Ja, nee natuurlijk. En dan? Ga je er ook nog een advies aan?  

 

O: Ja, dat is wel de bedoeling uiteindelijk. In ieder geval aanbevelingen doen van wat de gemeente of jullie 

of communicatie zou kunnen doen.  

 

R: Dat vind ik fijn.  

 

O: Opzich vind ik het wel leuk, want ik krijg van heel veel mensen te horen van ‘oja, dat is echt iets waar 

onderzoek naar nodig, ofja nodig, maar wat interessant is’.  

 

R: Ja, waar behoefte aan is en wat interessant is. Fijn dat het ondersteund wordt door aanbevelingen dan. 

Weet je wel, dat je verder kunt.  

 

O: Ja, dus ik merk ook wel, vaak heb je met een scriptie natuurlijk dat je al van tevoren weet, ik denk niet 

dat er iets mee gedaan wordt bijvoorbeeld. Maar nu in dit geval heb ik wel zoiets van ‘Oja, mensen vinden 

het interessant’ en misschien gaan ze het ook wel lezen of misschien wordt er ooit wel iets mee gedaan. Zo 

niet, dat kan ook natuurlijk. Ik merk wel dat er in ieder geval behoefte aan is om er meer over te weten 

te komen.  

 

R: Ja, dat is ook echt een leemte die is blijven liggen en dat vind ik dan perfect voor zoiets. Waarom niet? 

En niet van ‘oh, dat is makkelijk. Doe jij dat maar’. Dat is dus niet zo. Anders gaat het ook nooit gebeuren, 

omdat niemand zich echt verantwoordelijk voelt. Dat is ook een conclusie en een aanbeveling waard.  

 

O: Ja, dus en het beleid ga ik gewoon beschrijven eigenlijk. Eigenlijk op basis van de interviews en wat ik 

dus uit de documenten kan halen.  
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Bijlage 3B. Transcript collega van facilitaire afdeling - ingedeeld per topic en 

belangrijke passages zijn dikgedrukt 

Topic Gehele fragment 

Algemene 

informatie 

O: Ik heb eerst wat algemene vragen, niet heel veel. En dan vervolgens over de doelen van de schermen en 

in hoeverre jullie daar bij betrokken zijn geweest. Dus mijn eerste vraag was eigenlijk: op welke wijze is of 

was de facilitaire afdeling betrokken bij de beeldschermen?  

 

R: Nou, behoorlijk. Want het is natuurlijk gestart in ‘De Rotterdam’, hé dat we die schermen geplaatst 

hebben. Volgens mij waren er her en der wel al wat initiatieven op kleiner niveau binnen ‘De Rotterdam’, 

maar daar is helemaal geen onderzoek bij gedaan. Op een gegeven moment ben ik betrokken geraakt bij 

de plannen voor de inrichting van ‘De Rotterdam’. Dat was jaren geleden. Project wat getrokken werd 

door destijds nog OBR. 

 

O: Waar staat OBR voor? 

 

R: Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam. 

 

O: Oké. 

 O: Want bij dat projectteam was dus wel een communicatieadviseur bij betrokken? 

 

R: Ja? Zeg ik met enige twijfel. Dat is omdat ik me weer even aan het voorstellen ben hoe dat projectteam 

in elkaar zat. Ik weet wel dat communicatie in ieder geval heeft meegekeken bij de totstandkoming van 

het programma van eisen. En de uitwerking is met name veel vanuit ICT kant benaderd. 

 

O: Oké. 

 

R: Ik weet wel dat toen de club van F. die was toen wel redelijk verbaasd dat het er ineens soort van was 

zullen we maar zeggen. Dus ja, als je die reactie in ogenschouw neemt, dan zijn ze er dus niet volledig bij 

betrokken geweest. Ook eigenlijk meer het idee van ‘we kopen middelen waarmee je kunt presenteren, 

maar er kan nog net even wat meer’. 

 O: Nee, oké. Zijn jullie op dit moment nog betrokken bij de beeldschermen? 

R: Ik persoonlijk sowieso niet meer, want het project is klaar dus dat moeten we overdragen naar 

beheer. Ik weet niet of locatiemanagement daar nog wat mee doet. Ik heb er natuurlijk voor gezorgd dat 

die koppeling met Planon er is. Zowel bij de kleine schermen bij de vergaderzalen als zowel bij een aantal 
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grote schermen komt daar ook gewoon de informatie op of kan. En kort na oplevering van de eerste 

hebben we met A., die ken je denk ik wel hé? 

 

O: Ja, die ik heb ik al geïnterviewd. 

 

R: Daar hebben we mee gezeten om te kijken van ‘Ja, jongens hoe kunnen we nou kijken hoe we dat 

gaan organiseren’. En ik doe er eigenlijk verder niks meer mee. 

 

O: Oké. Maar je weet ook niet of vanuit facilitair op dit moment nog betrokken zijn? Want dat is eigenlijk 

overgedragen? 

 

R: Ik kan me voorstellen dat locatiemanagement... ik weet zeker dat vanuit Servicepunt zullen er echt wel 

mensen bij betrokken zijn, want die hebben een eigen inlog voor de schermpjes die daar hangen zodat ze 

daar hun eigen programma op kunnen feeden. Ik weet niet of er ooit nog naar is gekeken of de cateraar 

een inlog kreeg voor zijn scherm op zijn etage. 

 

O: Ja, A. heeft daar wel workshops voor gegeven, maar daar... 

 

R: Bij de bestekbakken hangt natuurlijk een heel mooi scherm waar dan natuurlijk heel mooi het menu op 

gepresenteerd kan worden. Los van andere weetjes die er vanuit RIO of Sjaan misschien gevoed kunnen 

worden. Dus ja, in principe is het geen project ding meer, maar is het uitgedragen naar beheer. 

Verwachting

en 

O: Zijn er documenten die jullie destijds hebben opgesteld waarin de doelen specifiek van die schermen 

staan? 

 

R: Nee, dan de bestekken die uitgewerkt zijn. Ik zeg altijd, dat is meer ingegeven van ‘in basis willen we 

gewoon goede voorzieningen hebben voor het kunnen presenteren’. En het is ook mooi als je informatie 

kan zetten in plaats van een zwart scherm in de huiskamer. Daarom hebben we ook het digital signage 

systeem in combinatie met de reserveer schermen. 

 

 O: Ja, oké. En hadden jullie verwachtingen aan het begin van toen jullie die schermen op hingen? Hadden 

jullie duidelijke verwachtingen van of ze bekeken zouden worden? 

 

R: Nouja, dat sowieso wel hé. Want je ziet gewoon mensen overleggen dan wel een bak koffie doen, dat 

soort zaken. Dus dat zeker wel. Al is het ook altijd wel de insteek geweest om een stuk regie en vulling van 

die schermen bij de afdelingen zelf te leggen. Mede omdat we uit een plak cultuur komen noem ik het 
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altijd maar. Op oude locaties, alles werd opgehangen bij printers en deuren: pietje is jarig, jantje is jarig, 

dat soort zaken. Noem maar op. En toen hadden we zoiets van ‘het mooie van het systeem waarvoor 

gekozen is, is dat je met autorisatie bijvoorbeeld een secretariaat op een bepaalde afdeling rechten kan 

geven om inhoud te voorzien die je dan alleen op die afdeling ziet. Dat was wel een beetje het idee, dat 

zou dan een mooi hulpmiddel zijn om het plakken tegen te gaan. En dat dan weer in het kader van 

facilitair beheer, want je wil niet dat je gaat plakken, want je wil het weghalen en dan blijven weer resten 

achter. Wanden kunnen beschadigen, het oogt rommelig hé. We willen ook niet dat mensen echt een 

claim gaan leggen, want in principe is alles flex. Dus dat is natuurlijk ook weer een heel ander verhaal. 

Dus al dat soort dingetjes heeft wel een beetje sturing gegeven aan zo’n systeem. 

Insteek R: Team Vastgoed volgens mij. Die namen zijn inmiddels ook weer anders. En ik ben daar toen vanuit 

facilitair, FS, ben ik toen aangehaakt bij dat projectteam om mee te kijken naar de inrichting van zo’n 

gebouw, het maken van een programma van eisen, hoe gaan we om met werkplek opzetten en dat soort 

zaken. En toen is er vanuit het project ook geopperd van ‘laten we nou eens kijken wat voor 

audiovisuele middelen hebben we nou nodig voor de vergaderruimtes die we gaan maken’ en 

verschillende overleg plekjes die je hebt, zowel formeel als informeel. En er is toen een adviesbureau op 

het gebied van AV (AudioVisueel) ingeschakeld. Dat is I-Crest. En daar hebben we toen gesprekken mee 

gevoerd van ‘wat zijn nou onze ideeën bij de dingen die we nodig hebben’. In de vergaderzalen was het 

vrij eenvoudig. Daar wil je dingen kunnen presenteren. Vandaar dat we daar ook die LCD-schermen 

hebben met een koppeling naar de pc in de vergadertafel. Maar we zaten ook met dat stukje huiskamer. 

Hoe ga je daar nou mee om? En laat je daar alleen mensen zitten of wil je dat ook op andere manieren 

kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld ook een informele vergadering kunnen houden waarbij je dingen 

presenteert. Een afdelingsborrel of bijeenkomst ofzo kun je daar heel goed organiseren waar je een 

stukje audiovisuele ondersteuning bij kan gebruiken. En toen hadden we ook zoiets van ‘ja, hoe mooi is 

het als je daar ook gewoon informatie kan streamen over dingen die leven binnen het concern’. Dus 

vandaar dat toen ook de vraag is geopperd van, en dat is toen ook uitgewerkt door die adviseur, er moet 

dus een stukje narrowcasting in bedacht worden. En parallel daaraan zijn dan ook nog eens de reserveer 

schermen. Die wil je ook hangen. Dus dat is eigenlijk 1 totaalpakket geweest van audiovisuele middelen 

die we toen vanuit het project hebben bedacht en hebben gekocht en hebben gerealiseerd. 

 

O: Ja, oké. En hebben jullie daar vooraf onderzoek naar gedaan van wat zijn de effecten van zulke 

schermen of met wat voor gedachte is dat idee ontstaan? 

 

R: Nee, nee. Ik weet wel dat we daar, en dan moet ik even heel goed denken hoor, dat is echt weer even 

geleden. We hebben heel veel sessies gehad over hoe ga je nou om met die ontwikkeling van zo’n gebouw. 

Het maken van een PVE, welke dingen heb je daarvoor nodig, in het kader van het nieuwe werken 010, 

hoe ga je mensen informeren? En daar zijn dat soort dingen wel uitgekomen. Maar echt heel diep 
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onderzoek naar specifieke toepassing van die dingen hebben wij niet gedaan vanuit het project in ieder 

geval. Ik denk ook omdat je zo’n adviseur in de arm hebt genomen waarvan je dan ook wel verwacht dat 

die daar ook wel bepaalde ideeën bij heeft. 

 

O: Want dat echte eerste idee om die schermen op te hangen. Kwam dat echt vanuit jullie? 

 

R: Ik denk dat dat een beetje een samenwerking is geweest. Van iets wat je wel eens ergens hebt gezien. 

Dat je denkt van ‘heel interessant’, want je komt natuurlijk ook wel eens bij andere bedrijven waar je dan 

ook informatieschermen ziet hangen. Bijvoorbeeld in de lobby waar zaken als, als ze bijvoorbeeld dicht bij 

het station gelegen zijn, de vertrektijden van het station bij wijze van spreken. Dat je toch wel iets hebt van 

‘hoe mooi is het als je gewoon kan informeren meer dan alleen maar dat daar zo’n scherm hangt en het 

grootste deel van de tijd dat daar niks gebeurt. 

 O: En jullie hadden eigenlijk die insteek van nieuwe technologie, dat is interessant? 

 

R: Ja, je gaat een kantoorpand inrichten, je start met ‘De Rotterdam’ is 40.000 m2, waar veel 

ambtenaren te werk gesteld worden. Nieuwe concepten. In ieder geval voor de gemeente, laat ik het zo 

zeggen. Alles wordt bijna helemaal nieuw ingericht. We hebben ook het meubilair en dat soort zaken 

gedaan. Dan moet je denk ik op het gebied van audiovisuele middelen ook gewoon met de tijd mee. En 

als je dan gaat kijken naar de allergrootste ruimten, die hebben nog wel een beamer, maar een beamer is 

natuurlijk ook al een beetje gepasseerd station. We hadden de ervaring van de locatie waar we vandaan 

kwamen, het was altijd een beetje een houtje touwtje constructie als het gaat om audiovisuele middelen 

bij vergaderruimtes. De ene keer stond er alleen een flipover. Dan zat er wel weer ergens een beamer aan 

het plafond, dan zat er weer geen PC bij. Weer een volgende had dan wel een Smartboard, maar een 

Smartboard is natuurlijk ook redelijk passé, los van dat het nu tegenwoordig nog wel veel bij educatie erbij 

wordt gebruikt. Daar moet je wel mee kunnen werken. Je kan niet zomaar een willekeurige laptop 

ophangen, want je hebt weer software nodig die de boel aanstuurt. Dus dat vonden we in het gebruik 

weer wat minder praktisch. Later natuurlijk wel weer te horen gekregen van ‘had nou toch maar iets met 

interactieve schermen gedaan’. Volgens mij hebben we er nu op het Timmerhuis eentje hangen, maar 

die wordt nooit als zodoende gebruikt. Maar we waren wel van mening van ‘ja, gezien waar we vandaan 

komen en waar we naartoe gaan, daar moet wel een verbeterslag in gemaakt worden’. Dus toen hebben 

we gezegd: elke reserveerbare kamer voor 6 personen moet gewoon schermen hebben, dat moet 

gewoon voorzien zijn van de middelen dat je je niet hoeft af te vragen van ‘als ik een ruimte in ‘De 

Rotterdam’ boek, zit daar dan wel een schermpje bij ja of nee?’. 

 

O: Oké. Want de beeldschermen hangen ook op bij de lift, hé had ik begrepen? 
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R: Ja. 

 

O: Is daar een speciale verdeling in gemaakt? Want ik heb begrepen dat ze dus op elke etage bij die 

huiskamer hangen, maar bij de liften.. 

 

R: Daar zijn we in ieder geval mee gestart. En in het kader van.. in de lifthallen hangen ze niet overal, hé. 

Daar hangen ze alleen in waar we grote vergaderruimtes hebben. 

 

O: Oh oké, want dat vroeg ik me af van hoe is daar de keuze in gemaakt. 

 

R: Die zijn daar meer terecht gekomen met het oog van ‘daar gaan we reserveringen van Planon op laten 

zien’. Dus dat je ook gelijk ziet als je de verdieping op komt van ‘daar en daar is die en die vergadering 

bezig’. We hebben bijvoorbeeld ook een scherm hangen op de 22e, op de welkomst verdieping, omdat het 

idee daar was dat dus ook alle reserveringen zichtbaar te laten zijn die in het pand zijn. In den beginne was 

het de bedoeling dat iedereen die op bezoek kwam in ‘De Rotterdam’ eerst naar de 22e zou gaan, want 

daar is de welkomst etage. Daar wordt je welkom geheten en daar word je ook opgehaald. Je gaf net al 

aan toen ik je belde van ‘ben je in de buurt?’, van ‘de liften hé?’ dat is best wel een issue in ‘De 

Rotterdam’. 

 

O: Ja. 

 

R: Dus het idee van het bezoek ophalen op de 22e heeft heel snel tot ergernissen geleid, want ze moeten 

lang wachten en dan oogt zo’n verdieping 22 natuurlijk heel erg mooi, maar als je al lang moet wachten 

want je wordt opgehaald en je moet dan nog eens terug het pand in. Wat heel veel tijd kost. Dus hebben 

we op een gegeven moment dat toch losgelaten en is dat scherm denk ik wat minder in gebruik 

genomen dan waar het voor bedacht was. Laat ik het zo zeggen. 

 

O: Ja. Want jullie hadden ook bepaalde ideeën dus over de inhoud en de onderwerpen die interessant 

zouden zijn voor op die schermen? 

 

R: Uhhh, nee nog niet zo zeer de inhoud, maar wel van ‘we willen schermen aanschaffen waar die 

mogelijkheid is om het te kunnen presenteren’. Het is ooit bedacht als zijnde ‘we kopen schermen voor 

presentaties, maar het kan nog net even wat meer’. Dat net even wat meer is wel gekocht zegmaar, maar 

in de projectfase nooit echt goed gedefinieerd van ‘wat wil je ermee en wat kun je ermee en hoe gaan 

we dat doen’. 
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O: Want was er toen ook al de mogelijkheid om interactieve schermen aan te schaffen destijds? 

 

R: Ja, maar die waren echt gewoon heel duur. 

 

O: Ja, dus dat is echt een financiële kwestie waarom jullie daar niet voor gekozen hebben? 

 

R: Ja, en ook weer van ‘met zo’n interactief scherm moet je ook mee kunnen werken’, dus daarom is 

daar eigenlijk ook niet meer voor gekozen. 

 O: En heb je het idee dat die doelen die jullie voor ogen hadden destijds, dat die ook bereikt zijn? 

 

R: Nee, ik denk het doel van het kunnen voorzien van informatie en de basis die vanuit communicatie nu 

gevoed worden is absoluut zeker wel iets wat we hadden verwacht. Wordt volgens mij ook wel 

gewaardeerd. Het stukje zelf regie geven niet. En waarom dat zo is weet ik ook niet. 

 

O: Ja, A., ik heb met haar ook gesproken deze week, en ze zei dat het heel moeilijk is om mensen daar echt 

voor te enthousiasmeren en omdat het vaak toch een beetje technisch is, dat mensen niet zo snel.. 

 

R: Ik heb het gezien en ik denk ‘het is bijna makkelijker dan powerpoint’, maar aan de andere kant moet je 

wel zorgen dat je bepaalde formats hebt. Want je wil ook als communicatie een beetje een soort van 

regie op houden van wat zet je er wel op en wat zet je er niet op. Daar is ook ooit een discussie over 

geweest van ‘ja, hoe ver ga je in het vrijgeven van zo’n systeem? En hoe pas je dat dan in in je algemene 

inhoud? Maar dat is volgens mij wel allemaal te programmeren of in te stellen. Maar je wil ook waken dat 

niet de verkeerde dingen op zo’n scherm terecht komen. Dingen die je als concern niet wil zien op het 

moment dat een bezoeker je pand in komt. 

 

O: Ja. En je had het net over dat mensen jarig zijn of een kindje geboren ofzo.. maar hadden jullie toen.. 

want het idee was ook van dat het pand flexwerk zou worden. Hadden jullie daar ideeën bij of dat zou 

werken? Omdat je met flexwerken zit. Nu zit toch iedereen wel eigenlijk op z’n eigen verdieping om het 

zo maar te noemen. 

 

R: We zijn natuurlijk ooit gestart met een vlekkenplan en dat heeft er mee te maken met de omvang van 

de afdeling of met de schaalgrootte van een etage. Dat we natuurlijk wel thuisbasis hebben voorgesteld. 

Want elke afdeling heeft wel een verdieping waar ‘ie kastruimte heeft. En daar zie je dan ook vaak een 

secretariaat en dat is toch wel een vindbare plek waar mensen dan terugkeren voor vragen en dat soort 

dingen. Dus vandaar dat we daar wel een idee hadden van ‘als je daar een secretariaat hebt, die zouden 
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dan ook wel prima zo’n scherm kunnen vullen. En ook als je zegt een afdeling is groter en heeft meerdere 

etages, dan is het ook wel zo in te richten dat vanuit dat ene secretariaat de schermen op 33, 34 en 35 

aangestuurd kunnen worden. Dat vergt dan ook wel een stuk beheer, dat snap ik ook wel. Want 

afdelingen groeien, krimpen, moeten misschien eens intern verhuizen. Dat betekent wel dat je elke keer 

daar wel weer wat mee moet doen. 

 

O: Ja, en dat is nu een beetje het punt begreep ik. 

 

R: En dat maakt het heel complex. Ja, klopt. 

 O: Uhm, ik had nog opgeschreven ‘hoe is het idee voor de beeldschermen tot stand gekomen?’ Maar dat 

was dus echt vanuit die insteek nieuwe media? 

 

R: Insteek vanuit starten met goede audiovisuele middelen bij overlegsituaties. 

 

O: Merkten jullie daar niet tegenspraak van mensen? Je hoort vaak dat mensen niet zo snel willen wennen 

aan nieuwe media en dat soort dingetjes? 

 

R: Nou, we hadden vooral geproefd in de oude locatie dat mensen problemen hadden met de wijze 

waarop het daar gefaciliteerd werd. Mensen waren blij om te horen dat vergaderruimtes standaard 

waren voorzien van AV middelen. Want er waren locaties waar je bij een balie een beamer en een laptop 

moest gaan halen bij wijze van spreken. Of er hing wel een beamer en dan werkte het weer net niet met 

een aansluiting op je laptop. En nu is het natuurlijk van alles voorzien. Ook daar hebben we strubbelingen 

gehad hoor. Want we waren natuurlijk weer een beetje op de muziek vooruit gelopen. En ook met ICT 

afgestemd van wat voor netwerk of wat voor aansluiting voor nodig. Nou, in ieder geval VGA, begint al een 

beetje ouderwets te worden. En HDMI, dat was heel spannend. Want er kwam een nieuwe aanbesteding 

van Thin-clients, dat is de computerservice die wij binnen het concern gebruiken, ‘ja, er zit geen HDMI bij’. 

Nou, dan moesten er weer koppelstukken komen. Dat was niet meegenomen met de ICT. Wie legt er dan 

HDMI in? En daar krijgen we dan elke keer weer wat discussies over van ‘waar doen we dan goed aan’. 

Maar uiteindelijk heb ik wel altijd meegekregen dat de toekomstige gebruikers in ieder geval blij waren 

met het voorzieningenniveau wat er was. Op een enkeling die dan wel weer een Smartboard of interactief 

scherm gewend was. Waarvan we van een aantal ook een uitzondering hebben gemaakt en zo van ‘oké, je 

hebt zo’n scherm ook echt nodig voor je primaire proces. Je hebt hem nu staan op, ik zeg maar even, 

europoint waar ze destijds uitbesteed waren. Die schermen zijn gewoon mee verhuisd. 

 O: Ja, oké. Uhm, even kijken. Ik had nog opgeschreven ‘wat hopen jullie te bereiken met de schermen?’, 

maar dat heb je ook gezegd. Ik heb denk ik alles wel gevraagd. 
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R: Nou mooi. 

Bijvangst O: En wat vind je van de manier waarop de schermen nu worden ingezet? Zou je dat liever anders willen 

zien? Ook al ben je niet meer bij het project betrokken? 

R: Ik vind het heel moeilijk om dat te beoordelen en waarom? Ik kom niet meer zoveel op ‘De Rotterdam’. 

En als ik er kom, dan zeg ik heel eerlijk, dan ga ik naar mijn afspraak en daarna bijna weer zo snel 

mogelijk weg. Ik zwerf teveel door de stad en ik zeg altijd, ik heb mijn thuisbasis op ‘De Rotterdam’, maar 

ik zit er niet meer zoveel. Ik zit er geloof ik maandag wel weer een dag, dus dan kan ik er wel eens op 

letten, maar ik zie dat er dingen voorbij komen, maar ik heb de afgelopen periode, het afgelopen jaar dat 

ik in ‘De Rotterdam’ ben, niet de moeite genomen om nou eens een bak koffie te pakken en op mijn 

gemak naar de schermen te zitten kijken. 

 

O: Nee, oké. Want in ‘Het Timmerhuis’ hangen een soort billboards om het zo maar te noemen. Want 

vanuit jullie projectgroep was alleen voor ‘De Rotterdam’ in principe? 

 

R: Nouja, ‘Het Timmerhuis’ was een andere projectgroep, maar daar zat ik toevallig ook in. Ja, daarvan 

hebben we wel gezegd van ‘opzich wat we bedacht hebben in ‘De Rotterdam’ gaan we doortrekken in 

het Timmerhuis, ook omdat het hetzelfde programma van eisen was, ook qua inrichting’. Alleen je ziet 

daar dat de uiteindelijke uitwerking net iets anders is. De functionaliteit is hetzelfde, alleen het smoelt 

even wat anders. Dus daar de architect geholpen om dat met billboards te doen omdat het gewoon beter 

in het ontwerp past. Ook omdat je daar minder mogelijkheden hebt om schermen op te hangen. Wat ik 

wel weet, dat hebben ze me onlangs nog eens ingefluisterd, dat niet alle posities in het Timmerhuis even 

goed zijn bedacht. Misschien wel goed bedacht, maar in de realiteit niet goed uit de verf komen. Dus 

facilitair en locatiemanagement die worstelt met de vraag van ‘moeten we dat niet gaan herschikken’. Dat 

kan gewoon. Die dingen kun je verplaatsen. Dan moet je alleen even kijken of er een netwerkvoorziening 

zit om hem in te pluggen. Want anders kan het gemaakt worden, dat is redelijk eenvoudig daar. Maar die 

worstelen wel van ‘er staan er een paar op afdelingen waar niet gekeken wordt. En dan is er bijvoorbeeld 

wel een wens om een dergelijk scherm wel in de koffiecorner te hebben. Dan zeg ik ‘ja, pak hem dan op en 

zet hem daar neer’. Als je weet dat die daar beter tot zijn recht komt, dat de cateraar daar nog wat mee 

kan doen en dat die daar beter gelezen wordt. Dan moet je dat zeker doen, want het is een middel en geen 

doel op zich dat ze er staan. 

 

O: En hadden jullie daar van tevoren, dat de schermen verticaal zijn? Want nu zie je zeg maar, die worden 

ook door A. en M. beheerd, dat de beelden eigenlijk ook horizontaal zijn en dat er heel veel zwarte dingen 

zijn. Maar dat kwam dus vanuit de architect? 

 



Afstudeeronderzoek | Maria Reinders | Gemeente Rotterdam | UU | Communicatie & Organisatie 

  

77 

R: Ja, en daar hebben we gewoon niet bij stilgestaan dat dat een consequentie zou hebben. Althans, ik 

niet. Je zegt van ‘we willen schermen’. Dan komt zo’n architect, prachtig mooi, maar niet bij stilgestaan dat 

je dan eventueel een ander format moet hebben of dat dan bepaalde inhoud anders oogt. 

 O: Heb je zelf nog toevoegingen of aanvullingen waarvan je denkt ‘dit moet ze nog weten’? 

 

R: Naja, het zou toch mooi zijn denk ik dat je toch een stuk van dat vullen, inhoud, dat je dat toch nog een 

keer bij zo’n afdeling neer zou kunnen leggen. 

 

O: Bij communicatie, bedoel je? 

 

R: Nee, gewoon bij een gebruiker zelf. Maar ik weet niet in hoeverre die behoefte er is vanuit facilitair of er 

heel veel geplakt wordt of niet of dat ze daar geen zicht op hebben en dat het niet voorkomt. En verder 

denk ik gewoon dat het een mooi product is en dat het opzich wel functioneert zoals het bedoeld is. 

 

O: Ja, oké. Mooie afsluiting lijkt me. 

 

R: Ja toch? 
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Bijlage 4a. Interviewschema beeldschermredactrice 

 

 

Bijlage 4b. Interviewschema collega van facilitaire afdeling 

Dimensies Topics        Vragen 

Doelen schermen Verwachtingen  Wat waren aan het begin van de implementatie jullie verwachtingen van 
de schermen?  

 Zijn deze verwachtingen aangescherpt in de loop der jaren? 

 Zijn er documenten waarin de doelen van de schermen beschreven staan?  

 Zijn er documenten waarin staat hoe de schermen momenteel worden 
ingezet? 

 Insteek  Wat hopen jullie te bereiken met de schermen?  

 Op welke manier proberen jullie het doel te bereiken? 

 Wordt het doel op dit moment bereikt, denken jullie? 

Informatieselectie Informatievorm  Hoe liggen de verhoudingen tussen tekst en beeld?  

 Is bewust gekozen voor deze verhouding en waarom? 

 Wie hopen jullie te bereiken met de schermen?  

 Heb ik alle mogelijke informatie-onderwerpen genoteerd? 
 Getoonde 

boodschappen 
 Zijn er documenten (beleidsplannen, handleidingen, artikelen) beschikbaar 

waarin beschreven of vastgelegd staat hoe de beeldschermredactie te 
werk gaat tijdens de informatieselectie? 

 Voor welke onderwerpen kiezen jullie bij de selectie van de boodschappen 
en waarom?  

 Hoe liggen de verhoudingen tussen interne en externe boodschappen? 

 Wordt de tijd waarop boodschappen worden getoond, vastgelegd? Dit zou 
handig zijn om te gebruiken bij mijn observatie. 

 Beschikbaarheid  Via welke communicatiekanalen zijn de boodschappen beschikbaar voor 
werknemers?  

 Zijn de boodschappen zowel intern als extern beschikbaar? 

 Welke boodschappen worden continu getoond en welke tijdelijk?  

Dimensies Topics Vragen 

Algemene  
informatie 

  Op welke wijze is/was de facilitaire afdeling betrokken bij de 
beeldschermen? 

 Is de facilitaire afdeling op dit moment nog betrokken bij de 
beeldschermen?  

Doelen  
schermen 

Verwachtingen  Zijn er documenten waarin de doelen van de schermen 
beschreven staan?  

 Wat waren aan het begin van de implementatie jullie 
verwachtingen van de schermen?  

 Insteek  Hoe is het idee voor de beeldschermen tot stand gekomen?  

 Was er een behoefte die tot dit idee leidde?  

 Wat hopen/hoopten jullie te bereiken met de schermen? 

 Op welke manier proberen/probeerden jullie het doel te 
bereiken? 

 Wordt het doel op dit moment bereikt, denken jullie?  
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Bijlage 5. Document schema  

Vraag Naam document Samenvatting 

Zijn er documenten 
(beleidsplannen, 
handleidingen, artikelen) 
beschikbaar waarin staat wat 
de doelen van de schermen 
zijn? Zijn er documenten 
waarin staat hoe de schermen 
momenteel worden ingezet? 
 

 20141110_VISIE_Presentatie
_Boek_spread 
 

 Communicatiewijzer IIFO GO 
V0.2 - hoe publiceren 

 
 

 De Rotterdam van A tot Z 
16-07-2015 

 
 

 Het Timmerhuis van A tot Z 
 
 
 

 Hoe-publiceren-op-
schermen-De 
Rotterdam_sept-2016 

 

 Hoe-publiceren-op-
schermen-Timmerhuis_april-
2016 

 

 Kansenonlinearbeidsmarktc
ommunicatie - Coen Goëbel 

 

 Knipsel RIO - invoering 
beeldschermen Timmerhuis 

 

 Knipsel RIO - live uitzenden 
 
 

 Knipsel RIO - waar 
boodschappen beschikbaar 

 
 
 

 Knipsel RIO - waar verzoek 
indienen 

 

 Visie op AV DEF 02032015 
 
 
 

 

 Visieboek LR spread 2016 
 

 Pagina 36: schermen inzetten om statistieken te laten 
zien van de Rotterdam website en haar bezoekers.  
 

 Pagina 22: er wordt verteld hoe de berichten worden 
vormgegeven en dat een redactie de berichten 
plaatst.  

 

 Pagina 7: er wordt verteld dat er schermen zijn waar 
boodschappen op geplaatst worden en dat deze 
schermen een vervanging zijn voor posters 

 

 Pagina 4: in het kader van een papierloos kantoor kan 
actuele informatie via de digital signage schermen in 
elke huiskamer getoond worden.   

 

 Een handleiding voor medewerkers over hoe zij 
boodschappen op de schermen kunnen plaatsen en 
wat de eisen zijn aan deze boodschappen.  

 

 Een handleiding voor medewerkers over hoe zij 
boodschappen op de schermen kunnen plaatsen en 
wat de eisen zijn aan deze boodschappen.  

 

 Pagina 8: team mobiliteit wil boodschappen op de 
beeldschermen plaatsen met specifieke doelen. 

 

 In een bijlage (niet meer beschikbaar) staat hoe 
mensen boodschappen aan kunnen dragen en bij wie. 

 

 Bericht laat zien dat de beeldschermen geen echte 
livebeelden uit kunnen zenden.  

 

 Wanneer berichten gekoppeld zijn aan een project en 
de desbetreffende collega de boodschap ook 
verspreid heeft via RIO, dan zijn ze op meerdere 
kanalen te vinden.  

 

 Waar je heen moet mailen als je iets op de schermen 
wil plaatsen. 

 

 Er wordt verteld dat de schermen ingezet worden als 
gevolg van nieuwe technische ontwikkelingen. Er 
wordt een definitie van narrowcasting gegeven 
(pagina 8). 

 

 In het visieboek wordt reclame gemaakt voor de 
narrowcasting beeldschermen. De auteur vindt dat 
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 20150428_Opzet richtlijnen 
en werkwijze digital signage 

 
 
 
 
 

 Opzet richtlijnen 
narrowcasting 22-04 

 
 

 Workshop narrowcasting 
 
 
 
 
 

 Contentbeheer Digital 
Signage beknopte 
beschrijving 

 

 Frisse blik – communicatie 
op kamers 

 

medewerkers van de gemeente moeten kunnen zien 
wat er in de stad gezegd wordt. Vervolgens komen 
een aantal ideeën, zoals het aanpassen van de 
schermen per etage en het tonen van sociale media 
feeds (pagina 30). 

 

 Er wordt besproken hoe de schermen op dit moment 
(2015) in worden gezet en wat de bedoeling is van de 
schermen. Ook worden toekomstige mogelijkheden 
aangedragen. Ook wordt er genoemd dat er 
management assistentes opgeleid worden om de 
schermen voor hun afdeling apart te kunnen beheren. 

  

 Dit document is de voorloper van de opzet van 28 
april. In principe staat in beide documenten dezelfde 
informatie. Alleen die van 28 april is meer uitgewerkt. 

  

 Dit is een nieuwsbericht voor managementassistentes 
met het aanbod om te leren hoe je berichten kunt 
plaatsen op de schermen. De bedoeling was dat de 
assistentes uiteindelijk zelf voor hun etage berichten 
konden plaatsen.  

 

 In dit document staat waar de schermen voor bedoeld 
zijn (toevoeging), hoe de taken binnen communicatie 
verdeeld zijn en hoe het systeem eruit ziet. 

 

 Pagina 8: Digital Signage wordt geïntroduceerd (een 
van de eerste documenten) als aanvulling op de 
website.  

Zijn er documenten 
(beleidsplannen, 
handleidingen, artikelen) 
beschikbaar waarin 
beschreven of vastgelegd 
staat hoe de 
beeldschermredactie te werk 
gaat tijdens de 
informatieselectie? 
 

 Hoe-publiceren-op-
schermen-De 
Rotterdam_sept-2016 

 

 Hoe-publiceren-op-
schermen-Timmerhuis_april-
2016 

 

 Knipsel RIO - zoekresultaten 
'beeldschermen' 

 
 
 

 Presentatie MTSB - 
Voortgang Meerjarenkoers 
Stadsbeheer 
 

 Team Concernmedia 
behoefte voor dedicated 
teams 

 Een handleiding voor medewerkers over hoe zij 
boodschappen op de schermen kunnen plaatsen en 
wat de eisen zijn aan deze boodschappen. 
 

 Een handleiding voor medewerkers over hoe zij 
boodschappen op de schermen kunnen plaatsen en 
wat de eisen zijn aan deze boodschappen.  

 

 Bij dit bericht vraagt A. of ze een foto mag gebruiken 
voor de schermen. De redactie werkt dus veel met 
beeld en kijkt welke beelden voor iedereen in de 
gemeente interessant kunnen zijn. 

 

 Stadsbeheer wil de schermen gebruiken om nieuws 
over het meerjarenplan te publiceren. 

 
 

 Er zijn dedicated teams gevormd en er wordt wekelijks 
overlegd bij concernmedia om alles door te spreken. 
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 20150428_Opzet richtlijnen 
en werkwijze digital signage 

 
 

 Opzet richtlijnen 
narrowcasting 22-04 

 
 

 Contentbeheer Digital 
Signage beknopte 
beschrijving 

 Er wordt duidelijk gemaakt welke soorten inhoud 
geschikt zijn voor de schermen. Dit geeft ook aan op 
welke informatie de redactie zal selecteren.  

 

 Dit document is de voorloper van de opzet van 28 
april. In principe staat in beide documenten dezelfde 
informatie. Alleen die van 28 april is meer uitgewerkt. 

 

 Onder het kopje ‘Digital Signage als 
communicatiemiddel’ staan suggesties voor 
nieuwsberichten. 

Zijn er documenten 
(onderzoeken, artikels) 
beschikbaar waarin informatie 
beschreven staat over de 
neiging tot gesprek over 
boodschappen? 

/ / 

Zijn er documenten 
(onderzoeken, artikelen) 
beschikbaar waarin informatie 
beschreven staat over de 
neiging tot opzoeken van 
vervolginformatie over 
boodschappen? 

/ / 

Zijn er documenten 
(onderzoeken, artikelen) 
beschikbaar waarin informatie 
beschreven staat over de 
neiging tot het bekijken van 
de schermen? 
 

 20141110_VISIE_Presentatie
_Boek_spread 

 
 

 Communicatiewijzer IIFO GO 
V0.2 - hoe publiceren 

 

 Kritiek beeldschermen RIO - 
zoekresultaten 
'beeldschermen' 

 

 Frisse blik – communicatie 
op kamers 

 Pagina 36: er wordt vanuit gegaan dat mensen wel 
naar de schermen kijken om te zien wat er leeft in de 
stad.  
 

 Pagina 22: ook hier wordt gesuggereerd dat de 
beeldschermen een eyecatcher zijn.  

 

 Mensen zouden graag actueel nieuws willen zien en 1 
uur zendtijd per dag ipv de hele dag. 

 
 

 Pagina 8: Er wordt gesteld dat het moeilijk is voor 
mensen om de schermen mis te lopen. De 
verwachting is dus dat mensen het wellicht gaan 
bekijken.  

Verzoek van medewerkers om 
effectiviteit van schermen te 
onderzoeken 

 Knipsel RIO - onderzoek naar 
schermen 

 

Beoordeling schermen door 
medewerkers 

 Uitkomsten 
gebruikersonderzoek najaar 
2016 - hoe tevreden over 
informatieschermen 
 

 Uitkomsten 
gebruikersonderzoek 
voorjaar 2017 

 Pagina 16: Rapportcijfer voor de schermen. 6,6 
Timmerhuis; 6,2 Rotterdam; 6,5 gemiddeld 
 
 
 

 Pagina 16: geen rapportcijfers, maar de schermen in 
het Timmerhuis worden flink lager gewaardeerd dan 
in De Rotterdam 
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Bijlage 6. Observatieschema 

Vraag  Rapportage Antwoord 

Hoeveel mensen aanwezig? Aantal turven  

Kijken mensen?  
 

Ja/nee turven. Indien nee  
de volgende twee vragen niet 
beantwoorden 

Ja 
Nee 

Hoe lang kijken mensen?  Timen met klok  

Naar welke informatie kijken? 1. Praktische facilitaire 
informatie 

2. Interne informatie voor 
werknemers 

3. (De resultaten van) een 
project 

4. Speciale dagen informatie 
5. Nationaal nieuws 
6. Nieuws uit de stad 

1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
5.  
6. 

Mensen f2f in gesprek over 
boodschap?  
 

Ja/nee turven. Indien nee  
de volgende 3 vragen niet 
beantwoorden 

Ja 
Nee 
 

Over welke info in gesprek? - Praktische facilitaire 
informatie 

- Interne informatie voor 
werknemers 

- (De resultaten van) een 
project 

- Speciale dagen informatie 
- Nationaal nieuws 
- Nieuws uit de stad 

1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
5. 
6. 

Op welke toon gesproken? Positief/neutraal/negatief Positief 
Neutraal 
Negatief 

Communicatiemiddel erbij? Ja/nee turven Ja 
Welke? 
Nee 

Duidende factoren voor 
opzoeken vervolginformatie?  
 

Ja/nee turven. Indien nee de 
volgende vraag niet 
beantwoorden 
 

Ja 
Welke? 
Nee 
 

Over welke info meer 
opzoeken?  

1. Praktische facilitaire 
informatie 

2. Interne informatie voor 
werknemers 

3. (De resultaten van) een 
project 

4. Speciale dagen informatie 
5. Nationaal nieuws 
6. Nieuws uit de stad 

1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
5.   
6.  

Bijzonderheden Open vraag  
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Bijlage 7. Introductietekst en bijbehorende vragenlijst  

Beste collega, 

Wat fijn dat je mijn vragenlijst wil invullen! De vragenlijst duurt ongeveer 6 minuten. Je helpt mij 

met afstuderen én je helpt mee aan de verbetering van de communicatie binnen de gemeente. 

Naast inhoudelijke vragen over de beeldschermen, worden de volgende algemene gegevens 

gevraagd: geslacht, leeftijd, je cluster, of je voltijd of deeltijd werkt en hoe lang je al bij de 

gemeente Rotterdam werkt. Je gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. 

Een korte introductie: ik ben Maria Reinders, stagiaire communicatie bij het cluster BCO en 

masterstudent Communicatie. Tijdens mijn stage voer ik onderzoek uit naar de zogeheten digital 

signage beeldschermen in De Rotterdam. Dit zijn de gemeentelijke beeldschermen die onder 

andere bij de lift en de lunchtafel ophangen en die jou informeren over diverse zaken. 

Het doel van deze vragenlijst is om erachter te komen wat collega's van de beeldschermen vinden, 

of er op dit moment gebruikt van wordt gemaakt en zo ja, op welke manier. Met de resultaten van 

mijn onderzoek kan ik een overzicht geven zodat de gemeente weet wat de stand van zaken is en 

hoe de inzet van de beeldschermen verbeterd kan worden. 

Klik op de groene knop ‘Volgende pagina’ om de vragenlijst te starten. 

 

Topics Vragen Beantwoording 

Neiging tot 
bekijken van 
schermen 

1. Hoe vaak kijk je naar de beeldschermen? 
 
 
 
2. Je hebt bij de vorige vraag 'Nooit' aangevinkt. 

Waarom kijk je nooit naar de schermen?  
 
Je hebt bij de vorige vraag ‘Ongeveer 1x per maand’, 
'Ongeveer 1x per week', 'Meer dan 1x per week' of 
'Vrijwel iedere dag' aangevinkt. Graag vraag ik je om 
de volgende vragen te beantwoorden. 
 
3. Benoem in onderstaand tekstblok kort de 

boodschappen die je de afgelopen maand op de 
beeldschermen hebt gezien. Alles wat je je 
herinnert, mag je hier opschrijven: 

   
4. Geef aan hoe lang je gemiddeld per keer naar de 

schermen kijkt. Dit kan moeilijk zijn, maar 
probeer toch om een schatting te maken (in 
seconden). Maak je keuze door de balk te 
verschuiven. Bekijk je de schermen langer dan 
100 seconden? Vul dan het lege tekstblok met het 
aantal seconden naar keuze. 
 

1. Nooit – Ongeveer 1x per maand – 
Ongeveer 1x per week – Meer dan 
1x per week – Vrijwel iedere dag  

 
2. Open antwoord 

 
 

 
 
 
 
 
3. Open antwoord 
 
 
 
 
4. Open antwoord 
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5. Hoe aandachtig kijk je, gemiddeld genomen, naar 
de beeldschermen?  

 
 
 
6. Wat vind je van de lengte van filmpjes op de 

beeldschermen? 
 
7. Wat vind je van de grootte van de tekst op de 

beeldschermen? 
 

5. Helemaal niet aandachtig – een 
beetje aandachtig – gedeeltelijk 
aandachtig – Volledig aandachtig - 
Weet ik niet 

 
6. Te lang – Niet te lang, niet te kort – 

Te kort 
 

7. Te klein – Niet te klein, niet te groot 
– Te groot 

 

Neiging tot 
gesprek over 
boodschappen 

8. Hoe vaak ga je in gesprek met anderen over een 
boodschap die je op de beeldschermen hebt 
gezien?  

 
9. Je hebt bij de vorige vraag 'Nooit' aangevinkt. 

Waarom praat je nooit met anderen over een 
boodschap op de beeldschermen? 

 
Je hebt bij de vorige vraag ‘Ongeveer 1x per maand’, 
'Ongeveer 1x per week', 'Meer dan 1x per week' of 
'Vrijwel iedere dag' aangevinkt. Graag vraag ik je om 
de volgende vragen te beantwoorden. 
 
10. Met wie ga je in gesprek over een boodschap die 

je op de beeldschermen hebt gezien? Je kunt hier 
meerdere antwoorden kiezen. 

 
  
11. Geef in onderstaande kolom aan of je weleens in 

gesprek gaat met anderen over onderstaande 
onderwerpen. Heb je bij één of meerdere 
onderwerpen 'ja' aangevinkt? Geef dan ook aan 
met welke insteek je over het onderwerp spreekt. 
Heb je bij één of meerdere onderwerpen 'nee' 
aangevinkt? Vul dan in de rechterkolom ‘Niet van 
toepassing’ in.  

 
Ga je in gesprek met anderen over onderstaande 
onderwerpen? 
 
12. Indien ja, met welke insteek voer je dat gesprek?  
 
 

8. Nooit – Ongeveer 1x per maand – 
Ongeveer 1x per week – Meer dan 
1x per week – Vrijwel iedere dag  

 
9. Open antwoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Collega’s – Familieleden – Partner 

– Leidinggevende - Anders, 
namelijk (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

 
11. Praktische facilitaire informatie, 

zoals BHV-informatie; Interne 
informatie, zoals workshops of 
vacatures; Een project of de 
resultaten daarvan, bijvoorbeeld 
het project 'Duidelijke Taal'; 
Informatie over speciale dagen, 
bijvoorbeeld Meatlessday op 
Dierendag; Nationaal nieuws, zoals 
RTV-Rijnmond of het weer; Nieuws 
over de stad, zoals UIT-tips 

 
12. Zeer positief – Positief – Niet 

positief/niet negatief – Negatief – 
Zeer negatief 

 

Neiging tot 
opzoeken 
vervolginformatie 

13. Hoe vaak zoek je naar vervolginformatie over 
een boodschap die je op de beeldschermen hebt 
gezien?  

 

13. Nooit – Ongeveer 1x per maand – 
Ongeveer 1x per week – Meer dan 
1x per week – Vrijwel iedere dag  
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14. Je hebt bij de vorige vraag 'Nooit' aangevinkt. 
Waarom zoek je nooit naar vervolginformatie 
over een boodschap op de beeldschermen?  

 
Je hebt bij de vorige vraag ‘Ongeveer 1x per maand’, 
'Ongeveer 1x per week', 'Meer dan 1x per week' of 
'Vrijwel iedere dag' aangevinkt. Graag vraag ik je om 
de volgende vragen te beantwoorden. 
 
15. Via welk communicatiemiddel zoek je 

vervolginformatie op? Je kunt hier meerdere 
antwoorden kiezen.  

 
 
 
 
 
 
16. Geef in onderstaande kolom aan of je weleens 

vervolginformatie zoekt over onderstaande 
onderwerpen. Heb je bij één of meerdere 
onderwerpen 'ja' aangevinkt? Geef dan ook met 
welke insteek je vervolginformatie zoekt. Heb je 
bij één of meerdere onderwerpen 'nee' 
aangevinkt? Vul dan in de rechterkolom ‘Niet van 
toepassing’ in.  

 
 
 
 
17. Wanneer je vervolginformatie opzoekt over een 

boodschap, met wat voor insteek is dit dan? 
 

14. Open antwoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Intranet (RIO) – e-mail gemeente 

Rotterdam (Outlook) - website 
gemeente Rotterdam 
(Rotterdam.nl) - Vimeo kanaal 
gemeente Rotterdam – Persoonlijk 
bij collega’s – Internet - Twitter – 
Instagram - Facebook – LinkedIn – 
Youtube – Anders, namelijk… 

 
16. Praktische facilitaire informatie, 

zoals BHV-informatie; Interne 
informatie, zoals workshops of 
vacatures; Een project of de 
resultaten daarvan, bijvoorbeeld 
het project 'Duidelijke Taal'; 
Informatie over speciale dagen, 
bijvoorbeeld Meatlessday op 
Dierendag; Nationaal nieuws, zoals 
RTV-Rijnmond of het weer; Nieuws 
over de stad, zoals UIT-tips 

 
17. Zeer positief – Positief – Niet 

positief/niet negatief – Negatief – 
Zeer negatief  

 

Extra vragen (aan 
einde) 

Je hebt bij de vorige vraag toegelicht waarom je 
nooit naar de beeldschermen kijkt. Op deze pagina 
vraag ik naar je voorkeur over de 
beeldscherminformatie en informatievorm. 
 
18. Zet de volgende soorten beeldscherminformatie 

in volgorde van voorkeur (meest favoriete 
informatiesoort = 1; minst favoriete 
informatiesoort = 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
18. Praktische facilitaire informatie, 

zoals BHV-informatie; Interne 
informatie, zoals workshops of 
vacatures; Een project of de 
resultaten daarvan, bijvoorbeeld 
het project 'Duidelijke Taal'; 
Informatie over speciale dagen, 
bijvoorbeeld Meatlessday op 
Dierendag; Nationaal nieuws, zoals 
RTV-Rijnmond of het weer; Nieuws 
over de stad, zoals UIT-tips 
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19. Zet de volgende informatievormen in volgorde 
van voorkeur (meest favoriete informatievorm = 
1; minst favoriete informatievorm = 5)  

 
 
 

20. Zorgt de meest favoriete informatievorm (jouw 
keuze 1 hierboven) ervoor dat je langer naar de 
beeldschermen kijkt? 
Een voorbeeld: stel, een animatievideo is je 
meest favoriete informatievorm en alleen een 
afbeelding is je minst favoriete informatievorm. 
Zorgt de animatievideo er dan voor dat je langer 
naar de schermen blijft kijken dan wanneer je 
alleen een afbeelding ziet? Of heeft dat geen 
invloed op je kijkgedrag?  
Graag vraag ik je om je antwoord toe te lichten. 
 

21. Hoe lang zou een filmpje op de beeldschermen 
volgens jou maximaal moeten duren? Graag je 
antwoord in seconden geven.  

 
22. Wat is je geslacht?  
 
23. Wat is je leeftijd? Graag in jaren invullen. 
  
24. Bij welk cluster ben je werkzaam?  
 
 
 
 
 
 
25. Werk je voltijd of deeltijd?  

 
26. Hoe lang ben je werkzaam bij de gemeente 

Rotterdam? Graag in jaren invullen.  
 

27. Hoe zijn over het algemeen je ervaringen met de 
beeldschermen?  

 
 
28. Heb je nog suggesties voor verbetering van de 

beeldschermen?  
 

29. Heb je nog andere opmerkingen/aanvullingen?  
 

19. Reallife video (met echte mensen) 
– Animatievideo (met getekende 
figuren) – Alleen tekst (zonder 
afbeelding) – Alleen afbeelding 
(zonder tekst) – Tekst + afbeelding 
samen 

 
20. Ja, want… – Nee, want… - Weet ik 

niet, want…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. …. Seconden 
 
 

 
22. Man / Vrouw  
 
23. Open antwoord 
 
24. Maatschappelijke Ontwikkeling – 

Stadsontwikkeling – Stadsbeheer – 
Werk en Inkomen – Dienstverlening 
– Bestuurs- en 
Concernondersteuning – Concern 
Auditing Middelen en Control  

 
25. Voltijd – Deeltijd 

 
26. Open antwoord 
 
 
27. Zeer positief – Positief – Niet 

positief/niet negatief – Negatief – 
Zeer negatief 

 
28. Open antwoord 

 
 

29. Open antwoord 
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Bijlage 8. Suggesties en opmerkingen van respondenten 

 

 

 

Wat is de suggestie of opmerking?  Hoe vaak is het gezegd? 

Zet geluid uit 19 

Wissel meer af/vernieuw 18 

Zorg voor meer statische, korte en duidelijke informatie 11 

Kort filmpjes in 10 

Zet ze vaker uit (alleen aan tijdens lunch) en bespaar energie 9 

Haal beeldschermen weg 7 

Hang bij liften 6 

Stem inhoud op schermen af op RIO 5 

Hang interactieve schermen op (voeg keuzemenu toe) 5 

Spits het toe per verdieping/afdeling 4 

Zorg altijd voor ondertiteling 4 

Hang alleen in centrale hal 3 

Stel betere richtlijnen op, want effectiever 3 

Geef informatie over leukere onderwerpen (wie was Erasmus, 

bijzondere plekken, foto’s nieuwe medewerkers etc.) 

3 

Maak live-televisie mogelijk (bijvoorbeeld voor debat) 2 

Zet geluid aan 1 

Hang bij koffieautomaat of toilet 1 

Hang meer bij uitvoeringslocaties 1 

Communiceer cruciale informatie via andere kanalen 1 

Hang koptelefoon erbij voor geluid 1 

Voeg kleine aankondiging toe over volgend item 1 

Hang ze op elke gemeentelijke locatie 1 

Draai meer filmpjes over collega’s 1 

Wees soepeler in het toelaten van filmpjes 1 

Haal algemeen nieuws (NOS) weg 1 

Voeg foto van de maand toe als rubriek 1 

Maak het mogelijk om scherm zelf uit te zetten 1 

Bij bijzondere meldingen een muzikale ondersteuning 1 


