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Startpunt van een beeldbrief

• Oprechte interesse voor een kwetsbare of 

moeilijk bereikbare doelgroep

• Het is een proces, het is nooit af

• Leren door te testen

• Gewoon doen en lol hebben!



Waar staan we nu?

Brieven:

√ Paspoort aanvragen

√ Adreswijziging/Vertrek uit Rotterdam

√ Inschrijving gemeente Rotterdam 

√ Bijsluiter verkiezingen 2018

√ Afvalstofheffing > technische problemen

Alle bevindingen zijn verwerkt in beeldbrief richtlijnen

zodat we kennis delen en hergebruiken

 Schulden 

http://www.gebruikercentraal.nl/instrumenten/kennisbank-beeldtaal/richtlijnen-beeldtaal/


Gebruiken van beeld

Beeld maakt een 

complexe situatie 

beter inzichtelijk

Beeld voel je = 

emotie

Beeld kan informatie

beter overdragen

Beeld ondersteunt

creatief denken



Paspoort brief





De weg ernaar toe…………….

- Doelgroep 

- Boodschap 

Interview afspraken:

- Vragen opstellen

- A – B test uitvoeren

- *lettergrootte

- *afbeeldingen

- *doel van de brief



Voorbeeld interview vragen 

Wat betekenen deze afbeeldingen?

Wat doet deze persoon?



………… de weg ernaar toe…….

- Iconen of foto’s?

- Lettertype?

- Zwart-wit / kleur?

- Kaders?

- Mensen?

- Rood?

- Beleving?

- Boodschap?



Aan de slag met testen!

Maak groepjes van 3 en voer een A – B test uit 

Tips: 

• Veel doorvragen: waarom? 

• Observeren: let op iemand zijn houding en 

vraag daarop door

• Stel gerust alle vragen die gewenst zijn



Interviewvragen voorbeeld

BASISVRAGEN

- Van wie heb je de brief gekregen

- Wat willen ze van jou

- Wat ga je doen

BRIEF AFHANKELIJK

- Wat moet je meenemen

- Hoe duur is het

- Denk je dat het goed komt

- Waar ga je heen

- Bij keuze bellen: Welk nummer bel je



Ervaringen delen 

Wat wij hebben geleerd…

• Testen is helemaal niet moeilijk 

• En testers regelen al helemaal niet!

• Je hebt anderen nodig



De beeldbank

Kennisbank Beeldtaal:

http://www.gebruikercentraal.nl/instrumenten/kennisbank-

beeldtaal/

Eindresultaat paspoort brief: 

http://www.gebruikercentraal.nl/instrumenten/kennisbank-

beeldtaal/beeldbrieven/briefcpt/paspoort-aanvragen/

http://www.gebruikercentraal.nl/instrumenten/kennisbank-beeldtaal/
http://www.gebruikercentraal.nl/instrumenten/kennisbank-beeldtaal/beeldbrieven/briefcpt/paspoort-aanvragen/


Vragen?

Bekijk de beeldbrieven, 

foto’s en richtlijnen op 

www.gebruikercentraal.nl

http://www.gebruikercentraal.nl/

