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Pak nog snel een kop koffie 
Om 12:45 ga ik live 
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JONGEREN
COMMUNICATIE

Hoe sluit je écht aan bij de belevingswereld van jongeren?
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Nina Hoek van Dijke - Jongerenexpert bij Jong & Je Wil Wat 
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Even voorstellen
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Methode



8 x jongerenproof 

● Mediagebruik 

● Plaats

● Jongerentaal

● Beeldtaal
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● Generaties 

● Trends

● Het brein

● Behoeftes 
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● Generaties 

● Trends

● Het brein

● Behoeftes 
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Een aantal van onze klanten… 
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Behoeften
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Je kunt jongeren pas écht bereiken, als je ze kunt begrijpen. Je kunt 
jongeren pas écht begrijpen als je ze betrekt. 



Case - Taskforce Kindermishandeling Tilburg
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bla



Vraagstuk

● Campagnes over signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld richten 
zich voornamelijk op volwassenen

● Jongeren zijn vaak niet bekend met de signalen van kindermishandeling (net zoals 
volwassenen…) 
  

● Jongeren die er over praten met elkaar zou een enorme winst zijn; het slachtoffer 
weet dat het niet normaal is, voelt zich minder alleen en kan hulp zoeken.  

● Instagramcampagne als pilot 
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Stap 1 - Betrekken > Leer je doelgroep écht kennen

Onderzoek

Co-creatie

Onderdompelen



Onderdompelen
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Onderzoek?
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Onderzoek & co-creatie - Methodes
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Wandelgang
gesprekken
/straatinterviews

Diepte-
interviews

Powersessie Whatsapp
groepen

Peer-to-peer

Hackathon Focusgroepen Studentenraad Ideeënbus Pizza 
sessie



Co-creatie
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Begrijpen

Uitgangspunten

Conceptontwikkeling

Concepttest



Resultaten

●
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Campagne



Inzichten onderzoek

● Jongeren denken dat zij een rol kunnen spelen in het herkennen van 
kindermishandeling bij leeftijdsgenoten, het ondernemen van actie en het 
helpen van een (mogelijk) slachtoffer. Denk aan: het gesprek aangaan met het 
slachtoffer, een luisterend oor bieden of samen hulp zoeken.
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Inzichten onderzoek 

Echter lopen jongeren tegen de volgende obstakels aan:  

● Zij weten niet wanneer iets wel/niet kindermishandeling is of kan zijn, en dus 
wanneer ze iets moeten doen met een naar ‘onderbuikgevoel’. 

● Zij weten niet hoe zij signalen van kindermishandeling kunnen herkennen bij 
leeftijdsgenoten, vooral van psychische/emotionele mishandeling. 

● Zij weten niet wat zij precies kunnen doen als zij zichzelf zorgen maken om een 
leeftijdsgenoot.

● Het is voor hen onbekend wat er gebeurt als zij hun zorgen zouden delen met 
anderen, zoals volwassenen of instanties. Ze zijn daardoor bang dat informatie in 
verkeerde handen valt en dat dit de situatie van het slachtoffer verergert. 
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Campagne

http://www.youtube.com/watch?v=FT7Q_Gn8eIk
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Jongerentaal
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Resultaten

●
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Campagne



Beeldtaal
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Resultaten

●
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Campagne



Concept 
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“ ZIE JIJ HET? “Jongeren stimuleren om signalen van kindermishandeling te 
herkennen en te luisteren naar hun onderbuikgevoel, om 

vervolgens actie te ondernemen. 



Prototypes
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https://docs.google.com/file/d/1GfpdvHvS766rq7VVDo21tcUoi0gUcg5G/preview


Concepttest
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Prototype
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https://docs.google.com/file/d/1GIemwaWBNcQ0juovR-8vrogQ-hZTHt9X/preview


Uitkomsten concepttest

● Jongeren waren zeer positief over dit format, om de volgende redenen: 

○ Het sluit goed aan bij hun leefwereld;
○ Het is herkenbaar en komt dichtbij de werkelijkheid;
○ Het triggert om te lezen en trekt de aandacht;
○ Het zorgt ervoor dat je signalen van kindermishandeling leert herkennen;
○ Het laat zien hoe je (laagdrempelig) actie kunt ondernemen. 
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Bereiken



Concepten vertalen in communicatie
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Mediagebruik (en plaats)
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Online media
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Offline media
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Resultaat
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https://www.zorgenomeenkind.nl/jongeren/
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https://docs.google.com/file/d/159yJF3ctB8rNwReHgeoOjE4LSRQUgR40/preview
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https://docs.google.com/file/d/1wXh_GQY3t3wrTZ2Bhdtv8E_WMNHRsCBJ/preview
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https://docs.google.com/file/d/175wC66Bx4OZSc1l-6JaSoSaSJnKF_qhG/preview


Resultaten

● Video met blauwe plekken is niet door de richtlijnen van Facebook (Instagram) 
heen gekomen. 

● Video met lege koelkast presteert het beste: 7,6% van de kijkers bekeek de eerste 
15 seconden van deze video. 5,6% van de kijkers bekeek de eerste 15 seconden van 
video Tim (benchmark 4%)

● Kosten per 1.000 weergaven (CPM*): € 3,01 (benchmark is € 5,00)

● Nog te weinig doorgeklikt naar de website, advies is om de video’s maximaal 15 
seconde te maken. 
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Hoe had het beter gekund?

● Minder hip - GEEN jongerentaal 

● Veel informerender, wat betekenen de maatregelen voor jongeren? Wat mag er 
wel? 

● Real time, bij elke verandering een nieuwe push van de campagne 

● Inspirerend, hoe deal ik met deze tijd? 

● Helpend. Waar kan je terecht als je tegen problemen aanloopt? 
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Op de hoogte blijven?
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https://mailchi.mp/6bc94bc7b21f/jongenjewilwat_alg

https://mailchi.mp/6bc94bc7b21f/jongenjewilwat_alg
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Nina Hoek van Dijke
040-7370316
nina@jongenjewilwat.nl


